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"MP-CELL~'
MP-sjefen tilbed b~de

det ene og det andre
under "en natt i MP
cella". Grupperinger i
mek troppen tente p~
tilbudet, og knivet seg
frem til tre hundre
dollar. Det var attp~til
etter at It Finstad hadde
reklamert for den nye
langkOlla si..

- En fenomenal innsats, som det
virkelig står respekt av, sa blant
annet fungerende bataljonssjef
Atle Standnes til RADIo NOR

BA 17s lyttere. Han var overveldet
~ver all bidragene som var med pa
afylle pengesek~en. Og selv hadde
han jo et eget pa lur....

ikke glemmer. Med Baufort
festningen, El Khiam etc. 660
dollar betalte de to jentene for
turen. "En deg meg Team
sierra" .

"WEEKEND"
Weekendopphold p~

4-14 OP, med donkey
transport opp fra 4-13,
muligheter for BK-og
sporlys. Meget primitive
muligbeter for matlag
ing, men egen bar og
trimrom. Gode
muligheter for
minefelt." Tilbudet fra lt
Auranaune i tr 3 KP B,
ble solgt for 120 dollar.

tre hundre dollar for ~ over
natte i MP-cella. Vi har derfor
stor forst~else for at han helt
p~ tampen av kvelden kun
hadde igjen en-l-dollar til en
siste platehilsen ...

Pl solgte en helaften in
kludert pizza (og henting). De
m~ belage seg p~ en tur til
Cheeba. Sambandstroppen
solgte bort en 15 minutters
samtale til Norge etter 1.
november. Og ikke minst
Team Sierra som "ga bort" en
dag til aksjonen. Vi tOr for
mode at Lund og Mathisen i
san troppen vil f~ en dag de

Bataljonspresten, major Helge Smidt, ~adde sin fulle hyre med å holde ordeni regnskapet. Travelt opptatt var ogsa MP-sjefen, It. Finstad, for anledn
ingens klelden «018». Ogs NK STKP hadde stukket innom studio, blant an
net for a forevisse seg om hvor My t NK-sti/-lingen hans sto i kurs.

Fungerende: batal-
jonssjef, oblt Standnes,
tilbOd seg ~ være sj~fOr
og guide i sjefsbilen en
formiddag. Ikke alle
trodde p~ den historien,
fOr NK var i studio ved
23-tida og fortalte hav
han ville vise frem. Da
tente sold;lten i Kp B.
For to hundre dollar ...

SJEFSGUIDE

mek troppen, den troppen som
de tre fenrikene var fra som
ville i MP-cella. En soldat -
ga 1500 p~ stedet for ~ være
MP den natta hans tropp
sbefal skulle taues inn og leg
ges i jern ...

For ikke ~ snakke om den
rode tr~den i programmet 
plateoilsnene. Opprinnelig
hadde programlederne tenkt ~
ta et sted mellom en og fire
dollar pr hilsen, men utp~
kvelden ville soldater betale
opptil et hundre og seksti
dollar (1168 kroner) for ~ hOre
en spesiell melodi. Det skulle
bli bortimot fem og en halv
krone pr sekund. Aldri har
Radio NORBATT hatt s~ ver
difulle plater i arkivet. ..

En tilfeldighet ville et det ble
spOrsm~1om ~ sende en hilsen
hjem til Norge, direkte for
midlet over NRK-Fjernsynet.
PlO sjekket med NRKs Einar
Lunde som sa ja, og tilslaget
fikk fenrik Vindenes i mek
troppen for 350 dollar. Samme
Vindenes var ogs~ med p~
trioen som tilsammen betalte

Det ble rift om still
ingen som NK STKp.
Lenge l~ budet nede p~
200-250 dollar, fOr
soldat Erling Kristensen
fra Alta satte inn et
voldsomt stOt, og fikk
tilslaget p~ 500 dollar.
Kaptein og NK for en
dag ...

NY NK STKP

TIL: «Hjelp uten grenser»
vjKirkens Nodhjelp

FRA: NORBATT
Inn s amli ngsaksj onen

"Hjelp uten grenser" ble en
suksess i den norske FN.
-bataljonen. Under den seks
timers lang direkte sendingen
fra Radio NORBA TT, ble det
samlet inn snaut elleve tusen
dollar. Og det var ikke grenser
for hva soldater og befal
betalte for. HO r bare her:
T re spekeskinker sendt fra
Norge ble solgt for tilsammen
ni tusen kroner, et par
manillastoler oppn~dde snaut
to tusen kroner, turer med
b~de postbilen til Tel Aviv,
Herctur samme sted, og
weekend i Tiberias med
muligheter for sightsing p~
GolanhOydene, sopte raskt inn
tre tusen kroner.

Programlederne
radiohuset hadde ikke fOr
~pnet sendingen, fOr det raste
inn med litt kurlOse auksjon
sobjekter . En ville betale tjue
dollar for ~ knuse en spesiell
single, som han ikke likte. En
annen ville gi ~tte dollar for
feltlua til MRF, kaptein
Erlandsen. S~ ringte det fra
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nant Eirik Skardal, den siste
dagen rek, partiet var i NOR
BATT. Sammen med obtl
Skardal var ogsi de nye Kp
sjefene, NK kompani, og an
net nOkkelbefal. De kom sent
tirsdag kveld, og reiste man
dag morgen.
. Den nye NK fremhevet

spesielt miliOet og humOret
som preget NORBATT. Han
viste ogsi til utholdenheten og
m~ten nordmennene lOser
oppgavene pt

Rek partiet fikk en forsmak
p~ vinteren i Libanon, idet det
striregnet de to-tre tOrste
dagene de var i NORBATT.
Derfor var et av de naturlige
spOrsmålene pi tampen hva
ing. offen kunne rekke ~ gjOre
med utette prefaber fOr kon-
tingentskiftet .

- Og da skulle det vel være
greit.. .. sa Karstad.
Statssekretæren understreket
at det norske engasjementet i
UNIFIL naturligvis fort
IOpende var til vurdering. 
Vi mi til enhver tid vurdere
sikkerheten for norsk per
sonell. En dramatisk forandr
ing i situasjonen er vel det
eneste som kan fOre til norsk
tilbaketrekning. Og den situas
jonen har vi ikke, sa
statssekretær Arne Karstad.

For vaktlagene er det bare ~
se frem til de pansrete
eskortekjOretOyene som Norge
n~ har bestemt seg for ~ leie
fra franskmennene.

- NAR er det?
- FOr kontingent XVII er

ferdig skal vi ha kjOpt vognene
av franskmennene, svarer
Karstad.

Karstad la ikke skjul p~ at
besOket i Libanon hadde gitt et
overveldende inntrykk. - Jeg
har fitt den bestemte fOleisen
av at nordmennene gjOr en
meget god jobb p~ alle
omr~der, og jeg er glad for at
det blir understreket at
tjenesten gir befalet svært god
trening i ledelse. Da med tanke
pi mobforsvaret hjemme i
Norge, sa Karstad.

Om uenigheten mellom de
fagmilitære og politiske myn
dighetene i Norge n~ det
gjelder fortsatt engasjement i
UNIFIL svarte Karstad at
dette ikke var noen form for
konflikt, men at de poligiske
myndighetene tidligere i ~
badde bestemt seg for en tre
mineders forlengelse, og siden
en seks mineders periode til.

O

HJEM FOR A JOBBE!
Vi reiser hjem til Norge men pi de fi dagene vi harmed bare gode inntrykk. vært et proft program. Ni
Vi skal ni jobbe for at den nye gleder vi oss til i ta fatt p&ut
kontingenten skalk omme opp dannelsen av befal og soldater
p~ samme kvalitetsniv~ som for neste kontingent. Jeg lover
kontingent XVII. Inntrykkene dere at vi skal stille meget godt
vi sitter igjen med er mange og forberedt i
de er voldsomme. november / desember."

Vi har tusen sp6rsmål som Det sa den nye NK for
fremdeles henger litt i lufta, NORBATT XVIII, oberstlOyt-

-JA TIL PANSRET ESKORTE

Det sa statssekretæren i
Forsvarsdepartementet. Arne
Karstad, under sitt besOk i de
norske FN-styrkene i slutten
av september.

I et interviju med svensk TV
2 under medaljeparaden i
NORBA TT ble Karstad spurt
om han trodde Norge hadde
FN-styrker i UNIFIL om fem
~.

- Ja, svarte den nyutnevnte
statssekretæren, og gikk for i
spise lunch.

- N~ fh NORBATT
pansrete eskortekjOretOy?

- Dette er en sak som vi har
f~tt til behandling i det siste,
og vaktlagene SKAL FA pans
rete kjOretOy for eskorte si
fort det lar seg gjOre.

D e politiske myndighetene i Norge verd
setter FN-tjenesten hOyt.
Svært hOyt. Derfor tror jeg at
Norge vil stille FN-styrker i
mange ~ enn~.

Kaptein
Morten
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PlO
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Ien situasjon der det erbragt inn fredsbevarende
styrker, vil mye av suksessen
være avhengig av stOtten fra
sivilbefolkningen. I den siste
tiden har vi sett demonstra
sjoner i vestre AO til stOtte for
UNIFIl. Opptil 50000 men
nesker skal ha g~tt i samme
stOttetoget .

Dette er en momentan stOtte
fra mannen, kvinnen,
familiene i SOr-Libanon, som
oppfatter UNIFIL som den
beste garantisten for fred. Det
norske verksted kompaniet i
Tibnin har f~tt opplevd dette.
I NORBATT har det vært
udramatiske tider en god
stund. Bataljonen ligger trygt
og godt hvis vi sammenligner
NORBA TT med det som har
skjedd vestpt I slike stunder
er det verdt ~ minne om at det
er den gamle dama i Rachaiya,
unggutten i Blat, familien i
Cheeba og alle de andre, vi er
her for ~ beskytte. For ~ gi en
trygghetsfOleise. Vi er en del
av den styrken som Libanon
ba om for i beskytte sine egne
innbyggere. p~ den m~ten er vi
her som tjenere. Som beskyt
tere. Det kan vi ikke glemme
midt oppe i all tjenesten. Det
er den gamle damen i
Rachaiya som er em av vhe

-oppdragsgivere.
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MEDALJEP ARADE KONTINGENT XVII

MEDALJER

EN STOR DAG
inspeksjonen til generalmajor
Gustav Hagglund. Til kjente

uutholdelig. Det virker nesten
som om naturen har holdt
pusten for en stakket stund.
Ute p~ Steinmyra t~yer og
bOyer det oppstilte personellet
seg fokr ikke &ramle om som
offer for heten. Kan ikke
værgudene velsigne oss med et
aldri s~ lite vindpust?

SNORRETT
Noen minutter over elleve

h~res den velkjente
motorlyden til et helikopter.
Korte kommandorop blir gitt
ute p& Steinmyra. Troppene
rettes inn. Snorrette rekker
som skal inspiseres og bli
dekorert med den hoyt etter
traktede FN-medalien. Det
synlige bevis for
fredsbevarende tjeneste. Tors
day 18. september vil bli
st&ende i alles minne som en
svært spesiell dag under FN
tjenesten.

B&de bataljonspresten og
Force Commander holder sine
ord for dagen f~r medal
jeparaden tar til. Varmen blir
stadig sterkere. Luften dirrer
omtrent i takt med de feiende
marsjene som akkompagnerer

Spente, forventningsfulleog kanskje en ~rliten
tanke ut&1-modige speider
folkemengden etter
helikopteret som om kort tid
skal komme inn fra syd~st.
Hvor bliver jernfuglen med de
h~ye herrer? Varmen er meget
intens. Luften pulserer i den
intense heten, som s~ ~ si er

MED

BATT settes igang, og de
mange ukers t~rrtrening viser
seg raskt & gi de ~nskede
resultater. Imidlertid forstyr
res stillheten av stadige og in
tense artilleridr~nn fra IDF
supply-Campen. Vi blir til
stadighet p&minnet om hvor vi
befinner oss i. Selv ikke pi en
dag som i dag blir" man for
skMet for slike ting. Tvert im
ot. Alvoret i situasjonen
understrekes bare ytterligere.
Dette er ofte hverdagen for in
nbyggerne i omridet. Vire
tanker i en sidann stund gir
selvsagt hjemover til Norge,
hvor helt andre forhold rider.

Selve festforestillingen.
regissert ene og alene av NOR-

Force Commander,
generalmajor Gustav Hag
glund trer inn pi arenaen. De
fremm~tte gjester hilser og
smiler. Dette er en stor dag p&
flere m&ter.

~ ..~;r-;~~..,. ., .••..\.i

I ukesvis har man inn~vd

det som idag skal best & sin
pr~ve. Har vi gjort gode nok
forberedelser? Er alt blitt sjek
ket grundig nok? Mange stiller
seg sp~rsm&1ene.Og forventn
ingene skrus noen hakk i
været.
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MADALJEP ARADE KONTINGENT XVII

toner av norske komponister
dekorerer han et knippe ut
valgt personnell. Det utveksles
h&ndtrykk og hilsener. Det
smiles skjevt. Dette er en
hOytidsstund, og man har
virkelig lov til &være stolt og
glad. Alle er i sitt ess, noe som
selvfOelgelig setter sitt preg
pi medaljeparaden. Det hele
blir en glitrende forestilling,
preget av profesjonalitet.
AktOrene har gitt alt. Derfor
er ogsi resultatet blitt deretter.

Ogs&andre er i aksjon p&en
slik dag. Tradisjonen tro ero
hundgruppa representert for a
vise hva den er god for. Og at
de firbente FN-hundene kan
mer enn &g&patruljer, burde
det ikke være noen tvil om et
ter & ha sett deres bravader .
All verdens balansekunstner
og ikke minst hoppet gjen
nomden flammende ringen er

4



MADALJEP ARADE KONTINGENT XVII
~. III ~-.,. .•,

alle innslag som er med p& ~
skape, god PR, b~de for
NORBATT og ikke minst for
hundegruppa selv.

Man skal heller ikke glemme
at ogs~ Trentroppen hadde

egen oppvisning ute p& Stein
rnyra. p& en grei m&te fikk
man demonstrert hvor raskt
og effektivt en havarert bil blir
tauet bort.

Mat og drikke st&
selvf~lgelig i fokus p~ en slik
dag. Kj~kkensjef Lt.
Gundersen og hans crew
hadde uten tvil lagt sjela si i ~
gj~re b~ mat og oppdekning
mest mulig delikat. De inviterte
gjestene var da heller ikke
særlig snaue med
komplimentene.
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ELEGANSE, TEMPO. OG

- Som et synlig bevis for din innsats i UNIFlLs fredsbevarende arbeid. sier
b/ant annet Force Commander, genera/major Gustav Hagg/un~ idet han
dekorer en my mann på den store dagen iNMC. En stor dag. ogsafor sjefen
for NMC. ob/t Håkon Lutda/. som ftJ/ger ikjtJ/vannet av FC og hans adju
tant.

6

Tempo og presisjon.Taktfast of elegant.
Om medaljeparaden i NOR

BATT ble aldri sg vellykket,
ble den ikke mindre vellykket i
NORMAINTCOY. Onsdag
24. september ankom Force
Commander Gustav Hagglund
igjen en norsk avdeling for K
dekorerer FN- personell.

I NMC er det vanlig praksis
at verkstedkompaniet mars
jerer inn troppsvis. Og at per
sonellet I NMC kan mer enn g
mekke pK kj6ret6y, ble
understreket ettertrykkelig
under inn - og utmarsjen,
samt under selve paraden. Det
var en fryd for 6yet g overvære
paraden, hvor alt gikk som

smurt

I sin tale til kompaniet
understrekte F C den spesielle
rolle som avdelingen spiller i
UNIFIL. Han pekte spesielt
pK det faktum at det arbeidet
som gj6res av og i NMC, nyter
stor respekt i hele UNIFILs
omrKde. Avdelingens betydn
ing og funksjon er noe helt for
seg selv, sa blant annet
generalmajor Hagglund.

En st6rre overraskelse
ventet ogsK det framm6tte
publikum da selve paraden var
over. Plutselig raser en hvit
Land-Rover inn pK plassen
foran verkstedhallen, kj6rer
med ett hjulpar opp pK en
rampe og velter over pg siden.
mg r6yk velter ut. Ikke en lyd
h6res fra publikum. Ikke et
ord blir sagt. Men stillheten
brytes av ulende sirener. F6rst
kommer en ambulanse, og et
ter g ha fgtt den forulykkede
ut av vraket, bærer det
avgKrde, f6r en brannbil
ankommer gstedet og ig
angsetter slukking.

Til slutt kommer en berg
ingsvogn og fKrhalt bilen over
pg siden, f6r den slepes bort

fra plassen. En svært populær
seanse, om enn noe uvanlig.

Flere averraskeiser ventet
publikum da det skulle
bespises. Et gedigent matbord
med alle tenkelige, og vi hadde
nær sagt utenkelige, godbiter.
Det overdgdige matbordet
fikk da ogsg gjestene til Kgispe
av beundring. Parentes
bemerket har jo ogsK alltid
NMC hatt godt ord pg seg nKr
det gjelderdetmatnyttige. Man
kan je heller ikke være
dKrligere enn de foreggende
kontingenter .

En stor dag, ogsg i NOR
MAINTCOY, altst Og det ga
ogsKsoldater og befal uttrykk
for. Som en valgte g uttrykke
seg: - Dette kunne selv ikke
NMC ha gjort bedre.

Alle gikk da ogsg rundt etter
paraden og smilte om kapp
med solen.

Vel blgst, folkens. Det er pg
slike dager og under slike
forhold at man er stolt av K
være norsk FN-soldat
Libanon.



Han et ikke verre "skadet" enn at
han viser seg idor8pningen av am
bulan§en. 9g publikum kvitterer
med a gi bade "den forulykkede"
og de andre aktorene en skikkelig
applaus. Well done folks.
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Et gisp hOres ifra den oppstilte
menneskemengden idet bil~n snur
seg i lufta og velter over pa siden.
Hva iall vqden er dette? Sekunder
senere slar royken opp fra
motoron. Tjukk, bl8 royk velter
ut. Hvordan er det g8tt med
sj8foren?

Stillheten hos publikum er til 8 ta
og fole p8. Sirener hOres i det
fjerne. Til syne kommer en am
bulance. Omtrent for denne har
stanset. er personellet allerede p8
vei bort til kjore/oyet med den
forlulykkede. Han legges p8 et
b~re, og i vill fart bærer det av
garde.
Mer royk velter /it. Vil bilen
eksplodere? En brannbil kommer i
full fart. og bra1nmennene f8r
raskt kvelt roken. Faren over for
denne gang.

Landroveren taues bort. Dramaet
er over. Det som for mange har
virket sf/m en evighet har tid, har
bare statt p8 i sekunderb En hel
forsamling har sittet stalsalt og
biv8nt en uflkke. Hvordan er det
g8tt merJsjaforen? Flere stiller seg
sporsmalet ..

\
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Alle fikk sin velfort jente medalje.
om enn ikke av sjefen sjol. Force
Commander. Mange ville nok helst
ha blitt dekorert nettopp av ham
ingen tvil om at det nok er mest
gjevt. Men i mf6tsetning til NOR
BA TT. f8r s8 a si alt personell Å

NMC sim medalje ov~rrakt pa
medaljeparaden. Men sa teller da
ogs8 NMC færre hoder. samt at
kompaniet bor innenfor et mindre
avgrenset omr8de.

Kjokkenet og maten har en sterk
tradisjon i NMC. Spesielt under
medaljeparader, hvor man virkelig
legger hele sin sjel igjore det hele
mest muli,g delikat. Og ikke minst
8 overga menyen ifra forrige
parade. Slik ogs8 denne gan,lb Et
overd8lig lunsjbord ventet pa a bli
"erobret" av de inviterte gjestene
og av NMCs personell. Det var
nesten ikke denting som manglet:
kjottp81egg i alle varianter. en
mengde fruktsalater. kjott til den
store gullmedalje. allverdens oster.
silderetter. kaker kompotter. pud
dinger etco etc.
- Vær sa god, sier kjokensjefen,
fenrik. A~elsen, som hadde God all
grunn til a slappe av etter malt idet.
Vi ser allerede from til neste
parade i verkstedkompaniaet .

TAKT
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C-13~HE~KULES
FORSVAREt

D a Norge i 1970 gikk tilinnkjOp av C-130
Herkules, gjorde de ett riktig
valg. I irene siden har
Herkulesen vært en viktig del
av den militære forsynings
tjenesten, innenlands som
utenlands. Med sin
&astekapasitet pi 20 tonn er
det utrolig mye some rommes i
den store flykroppen. For den
norske FN-styrken har den
flOyet trofast siden 1978. De
fOrste irene gikk turene til
Beirut via Kypros, men i 1983
ble Beirut flyplass stengt.
Siden den gang har de flOyet til
Tel Aviv. Norge sam
arbeider med Danmark som
har soldater pi Kypros.

Det vil si at Norge flyr 12-15
ganger i iret, mens danskene
fly 5-6 turer. Det flys hver
tredje uke, men utenom det er
det satt opp 2 extraturer i for
bindelse med rotasjon, og en
tur i anledning julen.

Turene hver tredje tirsdag,
og ruten er som fOlger: Tirs
day: avg. Gardemoen,
VærlOse i Danmark, til Lar-o
naca pa Kypros hvor de over-
natter.

Onsdag: Avg. Larnaca, Tel
Aviv og retur til Larnaca hvor
det er overnatting.

Torsday: Avg. Larnaca,
VærlOse og vidre til Garde
moen. Gardemoen-Larnca tar

ca 7 timer, mens det fra Lar
nanca til Tel Aviv gir ca 45
minutter.

Det er S-4 seksjonen v/ass.
s-4 kaptein BjOrn Knutsen som
har ansvaret for
forsendelsene, og bistir
flymannskapet med lasting og
lossing. Nir det mi
prioriteres, er det posten som
gir i fOrste rekke, sier kpt.
Knutsen. Det er mye pak
kepost da det gir gratis til
Norge, og frakt blir fOrst
regnet fra Gardemoen og til
adresse stedet.

Ellers dreier det seg om
rekappbasje og materiell som
ikke kan repareres i Libanon.
Det har vært sendt hjem

PPKer til reparasjon.
Fra Norge dreier det stort

sett om varer til PXen. For
syninger av intendantur
matriell. Alt av ammunisjon
og annet militært matriell.
Norsk mat til spesielle
hOytider som jul og piske. Og
iblant er det ogsi plass til en
del passasjerer. For flybesetn
ingen er dette populære turer,
og de gir pi omgang blandt
alle crewene. Det hender det
oppstir tekniske feil pi flyene,
si det blir ekstra overnatting.
Men det er ingen sure miner
for det. Heller tvert om, for
det er jo som kjent fine
strendet og god mat pi
Kypros.

,

Dette er mannskapet som var på Hercen dengan~en [llue Beret fulgte med
ned til Ben Gurion. Here-turene er populære, og garpa s~ift blant Forsvarets
personell. Det er ikke hver dag du har to overnattinger pa Kypros som en del

8av jobben ...

Det er mange ledd S<fmskal fungere, f6r bagasjen og sekkene har kommet så
langt lom til den israelske flyplassen, Ben Gurion. Hittil i kontingenten har
det gatt svært bra.



MP-Sæther ler mye. Og han
ler godt. Og naturlig. Spesielt
da han var mannen bak
plakaten hos MP-sjefen etter
at han hadde fgt Cazan:
«Tilskudd til pensjonskassa»
stod det pg dOra, med
pengeboksen under.

En kan fg inntrykk av at
MP-Sæther jobber mye. Og
det gjOr han. Men ikke mer
«æinn je mg» ...

Da er det godt g slappe av
med en blgsmirn og slappe av
etter endt Okt. Med mottoet;
Libanon, kvinnfolk og mjtk
ing. Og et bredt glis.

",MP-SAETHER
o o

A PLASS PA
LIPAID'N"

skal krysse grensen ved
Meltulla. Da gjelder det g
kunne forskjell pg papir,
stempel ansiktsuttrykk og ikke
minst nordmenn som kryr
rundt som en maurflokk i
utakt enkelte ganger.

Ng har MP-Sæther tjent
fredens tjeneste i snart ett gr.
Han kom ned som MP
korporal i XVI, og fikk den
ekstra vinkelen i denne kon

tingenten. Den sersjanthjem
melen han dekker er forOvrig
veterinær assistenten sin. Men
le ikke enda, for heller ikke
der en MP-Sæther sg langt un
na sannheten. Med tre &rs
agronom utdannelse er MP
Sæther (26) en del av
Hallgunset avlOserring.

- Det e no bare to garda og
en masse kyr, da, sier MP
Sæther, som er fra Rinndal i
MOre og Romsdal.

MP-gruppa har hatt mange
eskorteoppdrag i denne kon
tingentenm. For mange unodven
dige, mener de selv. Her er MP
Sæther sammen med MP-sjef It

kjOretOy for g sette hale pg
IDF i Saqi, mens det eneste
«9-5 Bravo har oppe pg MP
stasjonen er noe mindre enn en
sykkel...

- Dætta æ 9-5 Bravo. De e
itno kjOretOy her, Finstad ...
For ikke g snakke om det
eviglevende; «9, dette er 9-5
Bravo, pg plass pg
hælipaid'n». sg f&r de inn
vidde tilgi oss dersom det ikke
lykkes helt g gjengi MP
Sæthers talegaver pg trykk.
Sersjant Sæther har i denne
kontingent hatt hovedansvaret
for NORBA TTs personell som

Det fins personer som gjen
nom sin legning og per
sonlighet er en styrke for an
dre. Som gjennom sitt humOr
har en egen evne til g jage bort
mOrke skyer.

I den norske FN-
kontingenten er det mange av
den typen. Sersjant Geir
Sæther i MP-NORBA TT, eller
kort og godt «MP-Sæther»
som alle kaller ham, inkludert
seg selv, han er en s&nn type.
Det g&r gjetord om hans sin
dige vesen da det smeller til
som hverst. Eller da «9-5
Alfa» skriker etter mer

MP-Sæther, blant mange kalt
"klippen iNORBA TT" er en blid
og koselig kar. Nå skal han tilbake
til avloserringen ...



DU SKAL TIL TYR

Joda. Du ser riJctig. En av gutta
har tredt av pa naturnes vegne.
Kanksje ikke helt diskret. Men slik
var de sanitære forholdene. Og
dessuten har vi jo til stadighet fått
innprentet at vi er en feltbataljon .
så da så.....

DISSE
REISTE
FØRST

NORBA TT stilte trettensoldater til den fOrste
gruppen som reiste til Tyr
Logistic. De reiste fredag den
15. august, og etter den tid har
det vært rotasjon jevnlig, slik
at det etterhvert har blitt
mange soldater b~de fra NOR
BATT, og fra det norske
verkstedkompaniet i Tibnin
som har hatt en eller to uker i
Tyr.

Her er de tretten fOrste:

Stenersen, R~stad, korp
Fiske, Hammergren,
Tustevatn, Bedari, Wessel,
Klæboe, Hansen, Haugland,
Suyolaubasi, Hovland og fen
Johnsen, som var lagets sjef.

BIue Beret sendte blokk,
blyant og film med en av de
som reiste til Tyr. Gunnar
Hovland fra trentroppen. Her
er hans dagbok fra torsdag 14.
august og en uke fremover.

"Torsdag kveld f~ jeg
melding over telefonen: du
skal til Tyr i-
morgen. Forbered reisen.
Sammen med deg er det fem
menn fra hvert av utekompa
niene, en kokk og en sj~fl)r fra
StKP. Du er den andre
sj~fl)ren.

Sondag: Gaupa forbedres
ytterligere. Det legges igjen
mange liter svette. F~r besl)k
av ~ygienelag fra Swedmed
coy. Instruksjon i rengjl)ring
av kjl)kken for kakkelakker og
andre udyr. Forlegningen blir
grundig vasket. Franskmen
nen~ har ikke hatt mulighet til
det. El-systemet blir brukbart.
Sivilister har f~tt tapet det
sammen igjen. Mangler fort
satt vann til vask og toalett.
Altmuligmannen v~ fra tropp
3. Kp B. Stenersen, er blitt ag-

vann- og strl)msystemet. Mye
sinnrike ll)sninger, men det
viktigste er at det funker.
Mangler fortsatt vann til dusj,
men MP kjl)rer skytteltrafikk,
og skaffer de fleste en dusj i
Tyr Barracs. Det ser ut som
sivilistene liker at norske UN
personell er tilbake. De vinker
og smiler til oss.

D et skjedde i de dager dafranskmennene var
kraftig utsatt b~de i eget AO,
og vaktstyrken i Tyr. Det kam
en forespl)rsel til NORBATT
om de kunne stille med et ut
videt vaktlag. Men det m~tte
skje fort. Franskmennene
hadde ligget under konstant
beskytning i fem dager,
manglet mat og vann, og var
utslitte. UNIFIL ville bytte ut
franskmenn med nordmenn. I
Tyr logistic. I NORBATT ak
sjonerte man raskt. pi en
kveld var styrken satt opp.

etter ~ komme seg bort derfra.
Nitten franskmenn i alt. De
kaster seg p~ lastebilene v~e,
og losser av p~ no-time. Tyr
logistic har blitt skutt p~ med
RPC, miter etc, men det er
ikke s~ mye ~ se av skadene.
De materielle skadene er det
verre med. Ingen strl)m. Ikke
noe vann. Ikke samband.
AMAL har vært heldige med
treffene sine, og har satt alt ut
av funksjon. Vi innreder oss si
godt vi kan. B~de MP Team
Tango og Team Tyr (UNTSO)
hjelper oss. Graver feltdass.
Vakter settes ut. I ll)pet av
kvelden fikk kokken fikset et
m~tid. Ikke mye ~ lage av.
Sterk varme og mye fuktighet i
lufta. Ubehagelig. Svetten ren
ner selv om jeg st~ i ro. Legge
oss, men f~ ike sove. Det er
for varmt. Militsen patruljerer
utenfor leiren v~ for ~ passe
pi oss. Biler stopper
regelmessig utenfor med
bevæpnede menn. Det bli en
lang natt.

Lordag: Ved nitiden kom
mer de siste sju fra NOR
BATT. N~ er vi tretten nord
menn. Vi setter igang i
forbedre skadene. Odelegte
sandsekker blir erstattet med
nye. I ll)pet av dagen er gaupa
s~ god som ny. F~ fortsatt
hjelp fra MP op Team Tango.
Kommer sivile for ~ordne p~

Fredag: Pakker ned alt
utstyret og stiller opp p~ Stein
myra. Blir l)nsket god tur go
lykke til av bataljonssjef, NK
bataljon, og sjef Stabskom
paniet. Seks mann reiser i det
fl)rste helikopteret. Det er fenr
Johnsen, Korp Fiske,
Tustevatn, Wessel, Hansen,
og meg selv. De neste sju
skulle komme etter oss ned til
Naqoura p~ en senere flight,
snaue femti minutter senere.
Dette skjedde ikke, s~ de ble
transportert til Naqoura med
bil om kvelden.

Lander i Naqoura klokka
11.30. Franskmennene var p~
Italair og tok imot oss med
ipne armer, og et merkelig
kjl)retl)y. Turen gikk videre til
lunch i French Log. Klokka
1300 fikk Tustevatn og jeg
utdelt hver v~ bil med
henholdsvis sandsekker og
provIant. Som drikke fikk vi
med oss 60 liter vin, og en
kasse l)l (!), masse brMmat og
frukt. Vi reiser fra Naqoura
halv to, med en konvoi med to
svenske ambulanser, en del
MP og UNTSO kjl)retl)y.

Kommer til Tyr Barracks.
En finsk kaptein skaffer oss
drikkevann. Avreise til Tyr
logistic med Leb Army eskorte
(12.7mm.) I Tyr ble vi ml)tt av
glade, trl)tte og slitne fran
skmenn, som var svært ivrige

IMORGEN ... »



ET SUKK FRA

S~ hvorfor gjOre ting og
tang vanlig, n~ det kan gjOres
fransk.

Berliet er et annet
mysterium. Det fOrste og
eneste jeg turde ~ legge merke
til var h~ndbrekket. Det m~tte
jekkes p~ ?? j j Bilen er for
Ovrig et ustudert mysterium
som ingen transportsoldat
med respekt for seg selv, har
satt sine bein inn i. Det bOr
nevnes at bilen har en logfOrt
kjOrelengde pr m~ned p~ pluss
minus null kilometer.

Dermed er man i alle fall
garantert at soldaten f~ en
lærepenge. Litt dyr, kanskje,
men pytt ... Fjæringene p~
bilen er nevnt fOr. At denne
har hOstet mange bemerkn
inger er en kjent sak. De aller
fleste er ikke egnet for trykk.
For virkelig ~ understreke at
bilen er fransk, og dermed noe
for seg selv, s~ m~tte jo ogs~
gearsystemet være motsatt av
hva resten av den siviliserte
verden omgir seg med.

o ••

SJAFOREN
H vorforgjOre det enkelt,n~ man kan gjOre det
fransk?

Hvorfro skal man ha en
•.• s~nn komplisert blinklysaf

fære bakp~ rattstammen, som
man drar til vesntre for ~

il blinke til venstre, og drar til
hpyre for ~ blinke til bOyre?
N~ man som p~ p 4, har en
enkel liten sak p~ deshbordet,
som er slik at n~ man drar
den til venstre, s~ blinker den
til hOre.... eller var det
omvendt - who knows? Det
er ogs~ helt innlysende at man
p~ en P 4 m~ tenne hovedlyset
for at lydhornet skal virke.
Eller? .

S~ har man jo ogs~ den top-
pmoderne TRM 4000, en
superlastebil med teknologi og
ikke minst fjæring p~
STEINaldernivt Der har man
ogs~ funnet et nytt
blinklyssystem, man har fun
net ut at bryteren tross alt har
sin rette plass p~ rattsatam
men, men for ~ gjOre ogs~
dette en smule avansert, lar
man spaken g~ opp og ned
istedet for til hOyre og venstre.
N~ spaken dras opp, s~
blinker man naturligvis, men
om det er til bOyre eller
venstre, ja se det vet bare de
som st~ utenfor bilen.

Bilena bremsesystem er nok
et kapitel som skaper gr~ h~ i
hodet p~ en naturlig 10
utrustet sj~fOr fra NOR
BATT. P~en vanlig lastebil
har man nbe som kalles ALB.
Automatisk Lasteberegner .
Dette fungerer p~ den m~ten
3.t bilen f~ mer bremse kraft
JO mer last den har. S~t har
naturligvis TRM 4000 ogst
Det har bare den "uheldige"
fordelen at n~ man f~
overlast p~ dette avanserte
franske systemet, s~ forsvin-
ner ganske enkelt bremsene ....

seg om at det ikke er fran
skmenn blant oss ...

Onsdag: Der kommer post
fra NORBATT!! Dusjen og
toalettet fungerer. StrOmmen
er ordnet. Radiosambandet
f~ de siste delene, og settes i
drift. N~ er det kun telefonen
som ikke virker. Maten har
blitt bedre enn NORBA TT. Vi
f~ lov til ~ ta en tur ut p~
byen. Ti mann deler p~ to
vaktposter. Livet er kortsagt
begynt ~ n~ svært komfortable
tendenser! Vi har gjort job
ben."

gmek, el mek, rOrlegger og alt
annet. Team Tango er til stor
hjelp. Skaffer oss myggnet
ting, brOd, vann og diOsel.
Team Tango er opprettet med
tanke p~ forholdet mellom
Frenchlog og AMAL.

Mandag: To nye paller blir
fylt opp, og skal brukes til
forsterkning av gaupa.
Mangler fortsatt vann, men n~
fungerer strOmmen. Team
Tango kommer med salttablet
ter og annet sm~tteri De gutta
fikser alt! Team Tango blir ut
videt. En spes gruppe Team
Tango/Charlie er Oremerket
for oss.

Tirsdag: Stenersen m~ tr~ til
igjen. Etter tre forsOk fra de
sivile p~ ~ fikse vannsystemet,
m~ altmuligmannen v~r fikse
det p~ skikkelig vis. Fortsatt
ikke noe vann for vask, dusj
eller dass. Team Tango blir
stoppet av bevæpnede AMAL
soldater. AMAL vil forvisse



Replagene iNMC:
BRANNMENN
I MOTORFIKS

Dette er et av tre rep. lag tilkjOretOytroppen i Nor
MaintCoy. De representerer et
rullende verksted, et 1-50 lin
jers verksted i Forsvaret, og
reiser over hele UNIFIL. Og
reparerer biler. Dag etter dag.
Uke etter uke.

Og stortrives med det.
Denne gangen. mOtte vi laget i
Italair, hvor helikoptervingens
brannbil trengte "hjelp".

Med seg har de en stor
verktOy- og delebil, og skulle
det mangle pK noe, er de ikke
sene om K improvisere. Det
disse guttene ikke kan om
kjOretOy, det er vel egentlig
ikke verdt Kvite.

- Vi kommer etterhvert
borti alt, sier en av de tre, Sjur
Oppedal, som i likhet med de
andre i rep. lagene sjelden er i
egen leir.

- Det er finnene som
behandler kjOretOyene best.
De gutta kan virkelig det ·K
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holde bilene vedlike og å gjtlre
enkle ting selv, fOr problemene
blir for store, mener Oppedal.
Poenget med verkstedkom
paniets rep lag er at avdelingen
reiser ut der problemene er,
istedet for at alle bilene m~
fraktes inn til Tibnin. Dette
gjelder naturligvis ikke de
obligatoriske servicene som
det er p~agt NMC ~ ha i Tib
nin. Men rep lagene betyr at de
enkelte bataljonene i UNIFIL,
og ogsK NMC sparer verdifull
tid p~ at det «rullende»
verkstedet oppsOker pro
blemene, og ikke motsatt.

Ny Norsk

sjef

O berstlOytnant WeggerStrOmmen ble utnevnt
til ny norsk kontingentsjef fra
den 15. oktober. StrOmmen
har i to kontingenter vært
SMIO (Seniro Military Infor
mation Officer) ved UNIFIL
HQ i Naqoura. Beordringen er
gjort gjeldende frem til hOsten
1987. StrOmmen er utnevnt til
midlertidig oberst. Som ny
SMIO har oberstlOytnant
Gunnar Olsen kommet fra
Norge. Han tiltr~dte sin nye
jobb den 9. Oktober.

Tidligere NORCO, oberst Il
Backer, er stilt til disposisjon
for GeneralinspektOren for
Hæren.

Det er bataljonssjefen i
NORBATT, oberst LOset,
som et fungerende NORCO
n~r oberst StrOmmen er
borte

Familien i

Rachayia
NORBATT har i de siste

mKnedene opplevd en stadig
st{~rrestrOm av flyktninger til
ansvarsomrKdet.

En av de mange familiene
som har kommet, bosatte seg i
Rachayia, i nærheten av HQ,
Kp B. Familien eide ikke nKlai
veggen, og fOrste natten ble
tilbragt i mOkkete klær, p~ et
mOkkete jordgolv . Major
Kogstad, sjef Kp B, ble gjort
oppmerksom p~ familien og
reiste ned. Han tok med seg
sengetOy, slik at i alle fall bar
na, som hadde skabb og utOy,
kunne fK gjort et forsOk pt~
bli kvitt udytene. Mat fikk de
etterhvert, og NORBA TT har
senere vært hos familien' med
livsnOdvendige ting.

Humanitærkomiteen er
koblet inn, og vil jobbe for at
familien skal fK en start p~ sin
nye tilværelse i NORBA TT
AO.

r
y
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Det er ikke til i fornekte;
nir det gir mot kontingent
skifte har alt form av et eller
annet minne. si ogsi pi
RADIO NORBATT. Lor
dag den 22. November vil
lokalradioen sende et
halvannen times program
om NORBATT XVII.

Vi skal se litt tilbake pi
det som har hendt, og vil ha
nokkelbefal og hoved
tillitsmenn i studio under
direktesendingen .

Det vil ogsi bli endel inn
slag fra ting og tang som
bar skjedd de siste
minedene. I si mite bor
ikke befalt pi rekturen med
presten, den sikalte «st
jernereisen», fole seg
trygge. Programmet vil bli
lagt opp slik at det blir
mulig for dere rundt ap
paratenen i ta opp sen
dingene i sin helhet. Min
neprogram, NORBATT
XVII, 22/11.

Det vil bli solgt en min
nebok fra kontingent XVII.
Denne vil besti av samtlige
Blue Bereter som har kom
met ut, i tillegg vil det bli
samlet en del historikk og
fakta omkring UNIFIL,
Libanon og den norske
kontingenten.

I skrivende stund er det
ikke klart hva prisen vil bli,
men i forrige kontingen.
kostet den ti dollar. Min·
neboken vil bli et meget
godt supplement til min·
nekassett og egne bilder fra
kontingenten. Minneboken
vil være til salgs fra og med
den 20. November, om ikke
for. Personell som reiser
hjem for denne tid, kan
bestille boka hos PlO, mot
forhindsbetaling av porto
hjem til Norge.

MINNE
PROGRAM

·MINNEBOK
XVII

Der var en stolt troppsje! i IDyt
nant Meringdal. som kunn~ vise
Force Commander rundt pa eget
AD.
Men 1,engodeste Meringdal unnlot
ikke a gi æren til de rette:
- Det er guttene som har gjort
dette, general. -jeg har bare stått
bak og hoiet ....

ingdal, sitt rike har store ting
skjedd. Det begynte s~ fort
handover var over. Troppss
jefen og hans qutter har jobbet
til den store gullmedalje. Ryd
det hele troppsomrgdet.
Forsterket stillinger, bygd pg
b~de her og der, og smekt
igang med en ny gaupe.

Han hadde all grunn til ~
.være stolt over seg og sitt,
troppsjefen, da Force Com
mander var p~ inspek
sjonsrunden.

Troppsleiren er ikke til ~
kjenne igjen fra XVI. Og FC
var fornOyd med det han st

Det hadde han sikkert vært
hvis han hadde fgtt vært med
pg de mange. Hawai - vi
kinge og gudene-vet-hva
arrangement, som har versert
oppe pg 4-8 HQ pg stille IOr
dags kvelder ....

en lenge etterlengtet an
siktslMtning.

Eksemplene er mange, og
det fins vel knapt den posi
sjonen som ikke er blitt
forsterket p~ den ene eller an
dre m~ten.

I s~ m~te er 4-8 HQ et godt
eksempel ~ trekke frem.

I troppsjefen, IOytnant Mel-

E n stor del av uteposisjonene i NORBATT
har gjennom kontingenten
gjennomg~tt store forandr
inger til det bedre. Nær-
forsvarstillinger har blitt
utbedret, dekningsrom
forsterket eller bygd nye (4-9
bl.a.). Vi har f~tt ny operas
jonsgaupe, og 4-24 CP har f~tt



MP/Hund på 60 timer etter seieren:
o

MA VI HA KVITTERINGER
o

PA ALT ... ? Seierssmilene hang tett etter seieren til MP!hund. på
vinnerlaget har vi fra venstre It Finstad, Cgzan (som
ikke var til noen særlig hjelp, siden han er bade d6v og
blind, korp Olaussen MP og hundef6rer Hansen.

H Hva heter hovedstadenpi Fiji?

H vern var statsminister iSverige fOr Olof
Palmes fOrste regjering?

Hvem deltok p~
bronselaget i fot ball i' OL i
1936? Vi vil ha minst fire
navn.

lang er en nautiskHvor
sjOm?

Intens konsentrasjon midtveis i Idpet, de laget fra BN
staben ledet. Me"ndet hjalp ikke. Mp!hund tok de på et
musikk sp6rsmal. og den ledelsen ga de ikke fra seg.

Dette er bare et bittelite ut
valg av de mange hundre
spOrsm~ene som svirret
utover Radio Norbatt i IOpet
av ni lOrdager i juli og august.
Anledningen var bataljonens
store spOrrekonkurranse. Alle
troppene var invitert til &
delta, og skulle stille et befal
og to korporaler eller menige.

Tre og fire lag mOttes til
innledende runder. Vin
nerlaget gikk videre til
semifinale, fOr det hele ble
avsluttet med finale i slutten
av august. Ikke uventet ble det
et sammensatt lag fra MP og
hund som mOtte laget fra BN
staben i den siste og avg
jOrende runden. I snaue to
timer sloss lagene om fOrste
premien, en gratis 60 timer
med hotell og opphold betalt,
fOr MP IHund dro ifra p& et
muskikkspOrsmil. Da hadde
den ikke ukjente laglederen pi
MPIHund, IOytnant Finstad,
kun et spOrsmil; - er det
nOdvendigi vise kvittering for
14

alt vi gjOr, eller ... ?
Fra den allestedeværende og

eneveldige dommer, Terje
Hatvik fra sambandstroppen,
kom det like tydelig tilbake;
JA. Og etterpg var det
seiersfest. (Men det var ikke
dengang sersjant Edvindsen
mistet sine lange, forlokkende
kroIler ... )

Er 8-4 mann?

D et var ikke fi slagfer- major Caspersen, var endige replikker som kom mann. S-4 ville ha seg frabedt
ilOpet av de gtte ukene Radio denslags spekulasjoner, og
Norbatt arrangerte spOr- tilbOd i bevise sin plass i
rekonkurransen. Hvem husker kjOnnskampen, ved «& legge
ikke sambandstroppens «Fer- beviset pg bordet» ... Bare en
dig, ferdig» da de med fynd og kjapp dommer hindret
klem rOk ut etter fOrste katastrofen, siden S-4 bare
kvelden, eller laget som satte kunne beklage - han fikk den
et spOrsmilstegn ved om S-4, ikke opp pg bordet...

Det var trangt på Radio NORBA TT)finalekvelden. Her
er de fleste av akt6rene samlet etter at MP/Hund var
kåret til vinnere: Fra venstre: kapt Johnsen, kapt
Nielsen, korp Olaussen, It Finstad og major Scmidt.
Videre Hatvik, Waldeland, fenr Gloppestad, Fjeldheim,
hundef6rer Hansen og pioner R6dahl.



o

ET UTROLIG HAL VAR

- Lærerikt. Interessant. Utfordrende. Og uhyre utbytterikt. Slik karakteriserer fenrik Morten
Skårdal sine seks måneder iLibanon. Som Middelhavsfarer vender han hjem med en formidabel haug av minner ikof
Jerten.

... men han
var ikke gal
Flere av naboene m~ttevirkelig gni seg godt i
5ynenen. Kunne dette være
sant? Var mannen blitt spika
gal ? For rundt huset sitt 15p
en norks FN-offiser,
hjemkommet for ~ feire sin
50-~rsdag. At han 15p var en
ting. Men at han 15p rundt
med et tomt syltet5yglass, som
han roterte i alle himmelretn
inger, det var en smule
merkelig. Hadde det virkelig
tatt silik p~ ~ tjenestegj5re i
Libanon? Man hadde jo
riktignok h5rt historier
tidligere, men ... Forklaringen
var enkel.

Mens majoren var hjemme,
fikk han tilsendt en innspilt
kassett med hilsener til den
store dagen, med vennlig
hilsen ifra KPKO. Den
jubilerende major la hodet i
b15t. Hva skulle han gi dem?

Joda. Et syltet5yglass fylt
med norsk luft. Derfor 15p
ingen rundt huset. P~ en of
fisiell tilstellning p~ KPKO ble
gaven ~penbaret. Og den
gaven, for ikke ~ si lufta, falt i
god smak. Spesielt reka per s~
ut til ~ trekke lange drag ifra
glasset. Noe (n) Bedre?

Ingen telefon
Etter den 30. oktober vil det

ikke være mulig for FN
personell, som ikke er tilknyt
tet Forsvaret hjemme i Norge,
og ringe over Tuentangen
Radio. Dette skjer fordi
telefonregningene kommer pi
lonnsslippen forst den
pifolgende lonning, det vil
altsi si i desember. Og da er de
fleste av oss et annet sted. For
personell som har rekapp til
kontingent XVIII er det
selvfolgelig mulig i ringe ogsi
etter denne datoen.
Det samme gjelder soldaten
som kjopte en femten minut
ters telefon samtale hjem
under innsamlingsaksjonen.

V i hadde gledet oss idagevis til bryllupet i
Ferdiss. Et virkelig
h5ydepunkt, ikke minst med
tanke p& en viss utskeielse i
matveien. Og frokosten hadde
vi selvf5lgelig droppet den
dagen.

Tennene 15p formelig i vann
da vi fikk se menyen. F&rek
j5tt med ris. Mmmmm. Det
skulle virkelig smake med et
bedre m&1tid. Men da vi s&
hyordan servit~ren gj~yv l~s
p~ f&rekj~ttet, og med opp
brettede ermer reiv og sleit i
kj~ttet alt han var kar om, ja
da begynte vi for alvor ~
spekulere.

Stykkevis ble f&rekj~ttet
slengt p& tallerknene. Enn
risen? Den suplerte han f&rek
jNtet ved &f~re hftden nedi et
risfat med bare fingrene. Vi
fikk store betenkeligheter, og
matlysten fikk seg et kraftig
skudd for baugen. Men etter
hvert som sulten tok overh&nd
fant festrnaten fort veien ned
til kroppens nedre regioner.
Det smakte helt fortreffelig.

- En artig opplevelse, og et
minne for ijvet, medgir
Morten Sk&rdal i ettertid.
Fenrik av grad, og en av de to
NK-ene i tropp l/kp A med
HQ i Kaoukaba. Han er bare
full av lovord om FN-tjensten,

etter et halvt &rstjeneste i den
17, norske bataljonen.

Kaoukaba ble nevnt. Som
de fleste vet, er det ikke bare
FN-personell som tjenestegj~r
i den delen av NORBATT AO,
Ogs& andre har tilholdssted
der. Det er nemlig ikke lange
stenkastet bort til DFF-huset.
- Ingen grunn til &legge skjul
p&at det fra tid til annen opp
st&r problemer. Enkelte av
soldatene fra huset gir en god
dag i & stoppe foran CP-en,
eller at de andre ganger bare
stenger 4-26 CP med ei
stridsvogn s&nn uten videre,
forteller fenrik Sk&rdal, som
allikevel er rask med &legge til
at naboskapet stort sett preges
av fordragelighet. - Tross litt
krangling en gang iblant, l~ser
vi allikevel problemene p~ en
grei m&te.

- Lærerikt. Interessant.
Utfordrende. Og uhyre utbyt
terikt. Svaret kommer kon
tant, n&r vi ber unge Sk&rdal
oppsummere sine inntrykk fra
kontingent XVII. Han er
utelukkende full av lovord, og
har ikke angret en eneste dag
p& sitt halv&rige engasjement.
Han trekker spesielt fram de
omstendigheter som preger et
opp\1old under fjernere him
melstr~k. - Virkeligheten i

Libanon er s&totalt annerledes
enn det man er vant med hjem
mefra. Og dette stiller spesielle
krav til en selv. Man blir stilt
overfor situasjoner hvor det
kreves handling p&en rask og
ikke minst korrekt m~te,
understreker fenriken, som
mener at han selv har lært
utrolig mye om seg selv ved &
leve under slike forhold. Og
ikke bare om seg selv, skal vi
tro NK-en. -Sist, men ikke
minst, og kanskje viktigst,
lærer man libanesere &kjenne.
En totalt fremmed kultur
&penbarer seg, man f&r inn
blikk i religi~se seder og skik
ker, og resultatet blir en
betraktelig utvidet horisont,
poengterer han og
understreker samtidig at ingen
har vondt av ~ se en annen del
av verden. - Ikke alle land er
som velferdsstaten Norge, sier
Skjensgutten, bosatt i Bergen,
men snart tilflytter til
T~nsberg. Om kort tid setter
ban seg p& skolebenken. Vel,
skolebenk og skolebenk fru
Blom. Det fremtidige
klasserommet bans er noks~
Mytsvevende, for ikke ~ si
b~ytflyyende, ettersom
Morten Sk&rdal tar fatt p~
helikopter utdanning i
Vestfoldbyen.
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Pass pa Norge:
o

NA KOMMER VI UJEM!
D en norske FNkontingenten nr. 17 er
snart historie. Til Norge kom
mer det de nærmeste dagene
mang en tapper FN-soldat.
For de fleste av oss kan
overgangen bli brt Vi har,
enten vi ville det eller ikke,
forandret oss. Vi har sett og
opplevd mye. Mange av oss
har f~tt venner blant de sivile.
Vi har levd i en krigssone p~
godt og vondt i minst seks
m~neder.

Straks soldaten kommer
hjem, vil han/hun straks g~
igang med ~ strekke piggtr~d
rundt huset, og ~ dekke til
inqgangsd6ren med sandsek
ker. Soldaten kommer til ~
nekte ~ g~ utenfor porten uten
~ ha v~pen med seg, i dentro at
naboen ikke er til ~ stole pt

Han vil alitid holde seg i
nærheten av toalettet, med en
dorull i nærmeste nærhet.
Mellom klokka 1130 og 1430
vil soldaten innta horison
talen, og nekte ~ utf6re noe
som helst.

De f6rste ukene etter at
soldaten har kommet hjem, vil
han/hun daglig g~ til innkj6p
av fem flasker vann, og en
kartong r6yk. Skulle noen ha
en flaske Smirnoff i huset m~
den gyemmes bort. Soldaten
kan nemlig aven stygg uvane
bruke vodkaen til ~ vaske
glasset sitt, f6r han t6mmer sin
medbragte Royal Salute opp i
glasset. Tennene vil han b6rste
i Jonny Walker eller Bacardi,
fordi han/hun ikke stoler p~
vannet. Ta det som et sun
nhetstegn n~r han ved
barbes6k nekter i betale mer
enn fem kroner for en dobbel
whisky.
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Komiteen for sosial omven
ning, KFSO, har derfor i all
enkelhet satt ned noen punkter
som det kan være godt for
dere hjemme ~ ha som en mal
n~r soldaten vender hjem. Det
er viktig at dere behandler
ham pent, og huske p~ hvor
dan han/hun engang var. Dere
m~ godta at visse forandringer
har funnet sted i hans
karakter. Det er ingen grunn
til panikk om dere oppdager
en del nye sider hos den kjære.

Mandagen kommer til ~
være den mest forvirrede

dagen for den hjemvendte
soldaten. I 16pet av helgen har
han kommet ut av rutinen med
~ legge fra seg splintyest og

Enkelte symptomer er felles.
Dette kan være h6y tale,
knappe svar, uforst~ige
forkortelser. Nerv6se og
ukontrollerte bevegelser og
stadig blunking.

Til ~ begynne med vil han
nekte ~ delta i det sivile sam
funn. Soldaten vil sky store
menneskemengder , og en del
lyder og tilrop vil f6re til
reaksjoner som dere hittil ikke
har sett hos ham/henne. Dere

hjelm ved siden av sengen.
Han/hun vil lete febrilsk etter
det n6dvendige utstyret, og vil
uten unntak riste klær og sko
hver morgen, og vil bli sittende
i sengen for ~ kle p~ seg.

m~ huske p~ ~ behandle den
hjemvendte som om han/hun
aldri har vært borte fra Norge,
selv om han/hun vil insistere
p~ akkurat det. I tillegg til det
generelle er det noen punkter
som kan være med ~ gj6re
overgangen s~ smertefri som
mulig.

Komiteen fraskriver seg
ethvert moralsk eller juridisk
ansvar for etterbehandlingen.

Er det noen i familien som
jobber i Postverket b6r
vedkommende beskyttes fordi
soldaten opptil ti ganger daglig
kommer til ~ sp6rre om posten
har kommet/sortert. Skulle
soldaten være s~ heldig ~ f~
brev, vil han/hun oppf6re seg
fullstendig ukontrollert av
glede.

Naboer med hund m~ de
f6rste ukene holde dyret in
nend6rs. Det er nemlig mulig
at han griper det f6rste og
beste v~penet soldaten har, for
~ ta livet av udyret, fullstendig
overbevist om at dyret hår
rabies ... Kylling og annet
fiærkree m~ ikke under noen
omstendighet serveres de
nærmeste &ene, ikke engang
for moro skyld. Det samme
gjelder gul saft, s6tt syltet6y
og fransk p6lse. Ordene
"VOLVO", "TRULS" eller
"GAUPE" m~ aldri nevnes.
Soldaten vil da straks samle
sammen alle tingene sine, og
styrte p~ d6r.

Soldaten kommer til ~ riste
sokker og st6vler hver
morgen, p~ jakt etter firbente
kryp. Disse kommer han/hun-

I
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Skytterne stirrer intenst mot
m&1omr~det. Godt forankret
bak hver sin MG bakpi planet
av NMCs Mad-Max. Venter
bare pi ildordre.

Lydteknikker gir et kort
nikk imot kameramannen.
«Klar». Kamera rettes mot de
to skytterne, som er klare til &

avgi ild. Kamera gir. Ildordre
blir gitt. Stillheten i dalen fler·
res opp av knitringen ifra MG
ene. Skytterne konsentrerer
seg om jobben. Am
mobindene tOmmes raskt,
mens munningsflammene
spiller opp. Prosjektilene slir
ned i m&1omridet s~ jord og
stein spruter. Kameramannen
koser seg. «Slik skal de være,
gutter. Action av beste sort.»

Jobben er gjort. En ny scene
er skutt. En ny episode ifra
virksomheten i den 17. Norske
FN-kontingenten er festet til
filmrullene

Et kort glimt ifra en av de
mange episodene som utspant
seg, da Kanal 3 svideoteam
var pi farta for i gjOre sine
opptak til minnekasstten for
kontingent XVII. I tre uker
fartet de rundt, natt som dag,
hOyt og lavt, i NORBA TT,
NORMAINTCOY, NA
QOURA og TYR,

Kassetten vil foreligge i
begynnelsen av november
mined. Men pi grunn av faren
for piratkopier , vil de som har
bestilt kassetten fi tilsendt
denne til hjemmeadressen.
Bare avdelingene f~r tilsendt
noen kopier, slik at flest
mulige skal fi sjansen til i se
det endelige resultatet.

TOPP
INNSATS

Nir soldaten skal skru av
lyset om kvelden, strekker han
seg ut og skrur ut pæren.
V~kner soldaten om natten
uten i hOre noe, vil han/hun
forbanne aggregatet og sovne
inn igjen. Den mannlige
soldaten vil legge igjen 100
eller 200 kroner pi nattbordet
n~r han gir om morgenen. Blir
det derimot ikke lagt igjen mer
enn 10 eller 50 kroner, er det
p~ tide at den bedre halvdel
oppsOker en sexolog.

Sp~r dere om soldaten har
tenkt i melde seg inn i Norske
Reserveoffiseres Forening,
eller hvor mye penger han/hun
har greid ~ legge opp under
oppholdet. Vil dere se
ham/henne forandre seg fra
en stor, sterk soldat til en gri
tend unge uten kontroll med
seg selv.

Nevn ALDRI ord for
soldaten som UNIFIL, NOR
BATT, NORMAINTCOY
eller NORCO. I si fall vil dere
oppdage sider ved den
hjemvendte som dere aldri fOr
har ant.

dusj og badekar. Soldaten vil
til i begynne med ha visse pro
blemer med alkohol. Ikke det
at han/hun drikker mye, men
det er dyrt i drikke en hel
flaske Hennesy til kaffen hver
dag.

en fiendtlig holdning til gamle
Mercedeser, som i tillegg er i
en teknisk dirlig standard.

Som bilist kommer han til i
være uhemmet. KhOrer uhyg
gelig offensivt, bruker hornet
energisk, mens han/hun ban
ner og skjaærer grimaser til
andre sjif~rer. Soldaten kom
mer til i nekte i kj~re utenfor
den asfalterte delen av vegen,
for i skifte hjul eller gj~re sitt
fornOdne. Hvis soldaten ved
forbikj~ringer, bruker horn og
lys, og kj~rer forbi pi hOyre
side, mi soldaten plasseres i
baksetet, med ordre om og
observere og i lære.

Under de fOrste ukene kom
mer vannregningene til~ bli
astronomiske, hvis pirOrende
ikke pi forhind har fjernet

Soldaten vil i begynnelsen
gi opp i rett, og hilse pi alle
hvite biler, uansett merke og
irsmodell. Soldaten vil innta

til ~ ta livet av med en uts~kt
form for raffinment, og en
egen glOd i ~ynene. Videre
kommer soldaten raskt og ef
fektivt ~ sli ihjel alle dyr som
gir pi alle fire med det red
skap han/hun har for hinden.
Dette kan ogsi skje med
tobente. Gi derfor aldri pi
alle fire i soldatens pisyn.

I begynnelsen vil han/hun
ha problemer ved bruk av
telefonen. Soldaten villMte av
r~ret for deretter i bli sittende
stille. Etter noen minutter vil
soldaten begynne i banne,
samtidig som han slir pi
telefonen - "vekslerjævell".
Skulle han/hun avslutte en in
nkommen samtale, vil han
vente pi veksleren for i bek
jentgjOre "ferdig - ferdig".
Soldaten vil over telefon
snakke i forkortelser, og
konsekvent nekte i diskutere
intime eller personlige ting
"pi linje."

Soldaten vil stadig sprute
After Shave pi armer og bein,
og forklarer at dette lindrer
mygestikk.

FOr soldaten blir tatt med ut
pi handling, bOr de hjemme
leke butikk med soldaten et
par ganger. Soldaten vil kalle
betjeningen for tyver og kjelt
ringer, og han pruter vilt og
hemningsl~st. Ingen pris synes
i være lav nok. Unngi skilt
hvor det stir "Spesial pris" og
ogsi betjening som klapper
soldaten pi skuldrene og sier
"special price for you my
friend. " I slike tilfellene er
soldaten helt uberegnlig.
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VI BESØKER CHEEBA TROPPEN
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tragiske hendelser med
dMsfall blant befolkningen.
For ikke sg lang tid tilbake ble
ei jente drept da hun begynte g
fikle med en sprengladning.
Slike tragiske hendelser setter
sitt preg pg byen og selvWgelig
oss.

- en imponerende by, på al/e vis. Et utrolig halvår, som jeg kommer til å
tenke tilbake på til min siste dag, sier kaptein Einar Ovreberg, sjef for
Cheebagruppen, som tilhorer kp A. - Utrolig mye rikdom er samlet i byen,
hvor innbyggertallet oker med 5-6000 om sommeren, til 18-19 000 sjeler. Da
kommer rikfolket hjem i fra emiratene for å ta seg sommerferie hjemme i
Cheeba. Her er kapteinen foreviget med sitt rike i bakgrunnen.

vitert til ~ delta i festligheter,
og spesjelt i brylluper. Det
virker nesten som om et
brudepar ikke blir ordentlig
gift uten at sjefen i Cheeba har
vært i bryllupet deres, sier
han.

- Ellers har vi opplevd to

Jenteglad
H vor er min norskekone? Tglmodigheten
hos Mouktaren i Cheeba pg 84
& er i ferd med g ta slutt.
Gjennom snart atten kon
tingenter er han blitt
lovet en dame brakt ned ifra
det hOye nord. Saken blir
stadig tatt opp, enten med
BN-sjefer eller diverse
Cheeba-konger. Uten at s~
mye er skjedd. Giftesjuk? Han
fOlerkanskje at det begynner g
haste.

Jeg blir stadig vekk in-

- Vi lever fullstendig av-o

sondret fra resten av Kp A
nede i dalen, og er langt pg vei
ned til g klare oss selv-i mange
situasjoner, forteller han,
samtidig som han trekker fram
den fantastiske gode gnden
som preger gruppa. Et utrolig
godt kamaretaskap, p~ alle
plan.

- Forholdet tillokalbefolk
ingen er ogs~ helt uikt. Man
har gjensidig forstgeise for
hverandres problemer, og
dette gjOr det relativt ekelt å
jobbe i Cheeba, u~!derstreker
Ovreberg, som legger til at
byens innbyaggere et raske til
g varsle uregelmessigheter i
byen. - Hva har gitt deg
stOrst personlig utbytte?

-Jeg her hOrt om folket, om
deres kultur og levemgte.
Meget interessant sier
37-&ingen, som i det sivile er
operasjonsleder .ved Asker og
Bærum Politikammer.

SHERIFFEN
AV CHEEBA

Sheriffen forteller at han
bestreber seg p~ g briefe per
sonell i stOrst mulig grad med
hensyn til adferden overfor
byens befolkning.

- Jeg forlanger alminnelig
hMlighet av mine menn.
Heldigvis har ikke dette vært
noe problem. Mannskapene
har vist svært god oppfOrsel,
understreker Ovreberg, og
betegner oppholdet i Cheeba
som et gledens halv&. 
Mange gode minner g ta med
seg hjemover, sier han og trek
ker spesielt fram en episode
ifra begynnelsen av kon
tingenten. Gruppa skulle opp
til en av kildene for g bade. Da
man marsjerte gjennom byen,
stemte gutta opp med sang. -:
Dette var visstnok aldri
tidligere skjedd i NORBATTs
historie, og ble derfor det store
semtaleemne pg byen i uker.
Slikt er qay!

BRIEFE

C heebakonge?Nei, sheriff er nok ad
skillig mer dekkende. Som sjef
for Cheebagruppen
representerer jeg s~ ~ si den
eneste myndigheten i byen. Vi
er satt til ~ lOse oppgaver
utover de rent militære s~ som
ved husbr~k, familiekrangler ,
mekle i ulike konflikter, samt
yte bistad til det lokale gen
darmeriet. Og det er da heller
ikke uten grunn at sjefen for
Cheebagruppen valigvis er en
politimann.

Sier Kaptein Einar
Ovreberg, sjef for
Cheebagruppen. Styrken teller
36 hoder.

18



VI BESØKER CHEEBA TROPPEN

CHEEBA

- Berdre sted enn Cheeba kan
knapt nok finnes i s6r-Libanon,
mener John Inge Lorentsen.
Jessheimkaren. er bare full av
lovord, ikke minst overfor
lokalbefolkningen. - Folk er
utrolig vennlige og hyggelige. MiI
;6et er unikt. Og kameratskapet er
I'\lært godt,

til skyting ifra IDF 11. Ikke
mot oss selvfOlgelig, men mot
dyr som kommer for nære. Og
det g& ikke alltid like bra for
dyra, sier han, fOr han igjen
tar en titt i kikkerten som
peker i Ostlig retning.

ogs~ forholdet til
lokalbefolkningen er meget
godt, poengterer Jessheim
karen.

Gutta rullerer mellom 4-7
o

HQ, Alfa og Bravo. - Pa
Bravo'n blir vi av og til vitne

TOPP STED

posisjonene IDF 1 og IDF 11.
John Inge trekker spesielt
fram det gode kameratskapet
og miljOet blant gutta og
befalet.

- Cheeba er i seg selv en
helt unik og særegen by, og

E n ensom og stusseligtilværelse p~ en utpost
fullstendig isolert fra resten av
bataljonen. Hevder enkelte
om det ~ tjenestegjOre i
Cheeba. Men en slik
karakteristikk vil ingen av de
som tjenestegjOr i fjellands
byen være med pt For skal
man tro befal og soldater i
Cheeba-gruppen, finner man
knapt noe bedre sted i hele
NORBATT AO.

- En p~stand jeg gladelig
skriver under pt sier John In
ge Lorentsen (23) fra
Jessheim. Vi traff ham p~ 4-7
Bravo, UNIFILs Ostligste
posisjon med orkesterplass til

lVI ØNSKER OSS FLERE SYMASKINERI

En lystig og munter gjen samlet foran lokalet, hvor jentene lærer å sy. Kurset
er uhyre populært, med stor kamp om å jwmme inn på det seks måneders
lange kurset. Kurset representerer da ~gsa det eneste yrkesrellede tilbudet i
fiellandsbyen. Jentene in~istertepå åfa med Cheeba-kongen, som ikke ser ut
til a ha det minste imot a posere sammen med dem.
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som er interesserte i et sykurs,
Onsker vi oss flere symaskiner.
Og helst h~sveivede. VI er jo
ikke akkurat bortskjemt n~r
det gjelder strOmtilfOrsel, sier
Valid Faracha mens han ser
seg tilfreds rundt i systua.

Redaksjonen sender oppfor
dringen videre til dere hjemme
i Norge.

danne næringsgrunnlaget for
en del av jentene n~ de har
avsluttet opplæringen hos oss,
mener direktOren.

Men om b~de jentene og
Valid Faracha er aldri s~ blide
og fornOyde, er det likevel et
sk~ i gleden. Antall
symaskiner er ikke tilstrek
kelig. - I og med at vi har
lange ventelister over jenter

utsette pt Jentene legger for
dagen en formidabel innsats,o o
og syr sa a hva remmer og tOy
kan holde.

Lærerinna lOnnes av batal

jonen, og symaskinene er
samlet inn i Norge.

Blue Beret avla jentene et
. besOk. Og vi hadde knapt g~tt

over dOrstokken i kurslokalet,
fOr de fOrste blide fjesens lyste
opp, og flere og flere fornOyde
blikk ble satt p~ oss. Dette var
tydeligvis et populært besOk.
- Og et uhyre populært kurs,
med stor kamp om ~ komme
inn, skyter hr. Faracha inn.
Ikke s~ rart, i og med at kurset
da ogs~ representerer det
eneste yrkesrettede tilbudet i
byen, Kurset kommer til ~

Tunga retto ~ munnen, kapt
Ovreberg, sa gar det nok bra. Til
venstre for sheriJfen står Valid
Faracha, direkt6ren for
sosialsenteret i Cheeba. Han lov
priser Cheebagruppen og NOR
BA TT for hjelp og st6tte. - Uten
dere hadde ikke kurset vært mulig.

E n hjertelig takk tilCheebagruppen og
NORBATT. En hjertelig takk
til det norske folk. Uten deres
sU~tte og bidrag hadde ikke
dette vært mulig.

Han oversOser oss uteluk
kende med superlativer, Valid
Faracha, direktOren for
General Service Center i
Cheeba, eller fritt oversatt
sosialsenter. Senteret avholder
et seks m~neders grunnkurs i
sying, hvor 33 jenter i alderen
18til 20 & lærer ~ utvikle sine
ferdigheter. Kurset strekker
seg over fem dager i uka. Og
innsatsviljen er det intet ~



-NMCER EN
PROFE
SJONELL
AVDELING

- Hva er de stOrste problemene og vanskene dr dt gjelder vedlikeholdet
og reparasjon av kjoretoyparken idenne avdelingen, onsket treninspektOren,
oberst l Jon Aarsand. Under sin rundreise ide norske avdelingene, fikk han
anledning til å bli med ett av de norske replagene ut til NOR RA TT. NMC
persone/ff virker blant annet som instruktorer i bataljonen. Fenrik Qyahals
fortel/er treninspektoren om problemene, mens Sorlie lytter interessert.

Ngr det gjelder de praktiske
problemene som avdelingene
sliter med, gjOr dette seg særlig
gjeldende pg del - og etter
forsyningssiden - Dessverre
disponerer UNIFIL mange
typer materiell, og dermed blir
det vanskelig med
reservedeler . Konkret kan
nevnes maskinparken i Pioner
troppen i NORBATT, sier han
og peker blant annet pg
byrgkratiet, hvor ting tar tid.
- Men ng er jo ikke dette
spesifikt for UNIFIL. At
byr~kratiet forsinker og kan
resultere i frustrasjon, er ingen
hemmelighet, mener oberst
Aarsand, som bedyrer at han
har svært mange gode nyheter
med seg hjemover i kofferten.

beste utdannelsen, slik at de
stgr best mulig faglig utrustet
til g gg lOs pg oppgavene i
Libanon understreker oberst
J. Aarsand.

involvert i instruksjon av per
sonell pg den tekniske siden i
andre bataljoner.

Videre ser vi sjefen for Field Ser
vice og oberst Tor loset, sjef for
FN-bataljonen.

- Hvilke erfaringer gjOr
man seg under et slikt op
phold? - Med tanke pg ut
dannelsen av personell til
senere kontingenter
verkstedkompaniet, er det av
enorm betydning g kunne fg
fastsl~tt effekten av den ut
dannelsen som pr. dags dato
blir gitt, slik at vi til enhver tid
f~ gitt mannskapene den

..... og etter paraden vanket det
mang en godbit for de fremmotte
gjestene i NMC. Her ser vi
treninspektoren i samtale med FC,
generalmajor Gustav Hagglund.

Sjef NMC, oblt Håkon Lutdal, ser
ut til å fordype seg ov~r maten.
Medaljeparaden vil ga over i
historien som en av de beste noen
sinne.

- pg trensiden synes jeg at
bataljonen, og ikke minst som
nevnt NMC, fungerer godt.
NMC nyter som kjent stor
respekt innad i UNIFIL, og in
tet er hyggeligere, enn g kunne
konstatere med egne Oyne at
kompaniet lOser sine oppdrag
pg den maten de gjOr,
poengterer obersten, som
under sitt besOk i NMC ogsg
fikk anledning til g være med
et av replagene i kompaniet ut
til en teknist avdeling i NEP
BATT. Blant annet er NMC

danturmateriell.

Form~et med inspeks
jonene i UNIFIL, som nor
l1alt finner sted hvert annet
g:, er g fg konstatert hvordan
trentjenesten fungerer, og
videre se pg de forhold som
avdelingene arbeider under.

Ordene kommer fra
TreninspektOren i Hæren,
oberst l Jon Aarsand, som i
midten av september m~ed
gjennomfOrte en uke lang in
speksjon i NORBATT, NC,R
MAINTCOY og UNIFIL HQ.
Til daglig befinner oberst Aar
sand seg i Forsvarets
Overkommando/Hærstaben.

TreninspektOren dekker et
bredt faglig spekter innenfor
vgpengrenens stOttefunks
joner , s~ som transporttjenste,
MP, vgpenteknisk og inten-

Treninspektoren:

~ 4itt generelle inntrykk1~Lr at avdelingene gjOr
stadige forbedringer. Spesielt
vil jeg fremheve, NMC som
nok ligger mitt hjerte
nærmest. NMC ligger pg et
faglig hOyt niv~, og avdelingen
utfOrer sine oppgaver p~ en
svært profesjonell m~te.

_____ ~-========= .....• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~.



Populær befalsstilling i
mannsdominert milj~. (men
dette kan fikses.) Krever lite
gir mye.

«Bm: STKp»

Den som har tatt min ggstol,
b~r snarest sette den tilbake pg
plass, da du er iaktatt ..

«Bm: liggende pg kon
torgulvet»

\ Den som har kommet iskade
g motta mine nerveberoligende
midler, MA komme tilbake
med dem ..

«Bm: under senga»

Interessant d~gnjobb med
muligheter for personlig ut
foldelse og innlevelse.

«Bm: san troppen»

Populær sjefsstilling gg
lagsnivt Pen beliggenhet, i
nærheten av hyggelig hus og
milj~.

Bm: hundegruppa»

... at BN-ops hona er borte,
men hvor i 1I.1I verden far
«Skaugum» aUe eggene fra?

... at provinatforvalteren It
Solvang og kvartermesteren,
kap t Melhuus vil ha rekapp.
Det er bare maten de ser pa
lonnsslippen .

... at sjef PI-tropp,1t Vik, er
dimmesjuk, han har bare les1
mange boker om Churchill, og
likte maten han bars sigaren

o
pa.

huset .
... at det har vært fest på

depoted. Det bare luktet slik.
Kunne det være sokkene?

... at postass, sjt Lien, ligger
pa magen nar sover. Dette for
at bartevoksen ikke skal klines
utover.

... at It Auranaune svidde til
Kari Svendsen. Det var kun
melodiene som falt i god
smak. (hasjmusikk etc... )

... at det er slutt pa bensinen
i NORBATI. Dette til tross
for at S-4, major Caspersen, er
observert med et ikke
motorisert kjotrtoy. En gastol.
Det hele var en gave fra PI
troppen.

... at sjef Kp B har egen
slave pa 4-12 HQ, men du
verden som han har lett

Det er ikke sant

••

HORT I FARTEN.
- Helvete pg jord? pg depot ed en fredag. Det
- Det mg være g bade i er Wyskifte, og BN-presetn sin

D~dehavet med hemorider ... tur. Gabrielsen roter lenge og
(S-4) vel i byttekurven men finner

Det har vært en ikke st~rrelsen pg under-
anstrengende leave. Det er buksene: - Du prest, jeg har
godt ~ komme hjem ... (fenr bare store st~r-relser. - Liker
Dahl, Kp A.) du luft under ballene?!!

- Det blir ikke fred i MP-sjefen i telefonsmatale
Libanon f~r FN-styrkene med en kvinnelig l~ytnant: 
kj~rer inn tungt artilleri .. (S-l MP-sjef og MP-sjef, kan vi
gammel artillerist) ikke heller være dus?

..• at S-3, major Ringheim,
er anmeldt for telefonterror .
Dette til tross for at han en
vond dag ikke svar hos
veksleren, og i rent sinne (til
han a være) strauk avgarde
bortat den skyldige, det vil si
veksleren. Her rev han ut alle
pluggene, og skrek pa svar.
Men lampa til S-3 lyste ikke.
Pæra hadde gatt •... vart
kompliment til veksleren som
ikke skrek av latter.

.. At dette bildet er det nye
kondomet som na skal deles ut
til alle i Norge som pa en eller
aimen mite har forvillet seg pa
diskotek. Det var bare MP
sjefen som trodde det, men
som etter manges mening har
hodet pa feil plass.

..• at MP korporalene skal
ha vært pa et hemmelig tilven
ningskurs, for a kunne mote
forberedt pa et Norge uten
curfue (portforbud). Ryktene
har oppstatt etter sene
kveldstimer utenfor MP-

E n oberst ga f~lgendeordre til sin adjutant:

ET KOMET FENOMEN ... '

GLISET

«Ca klokken 20.00 imorgen
kveldvil Halleys komet være
synligherfra. Dette inntreffer
bare en gang hvert 75.&-. Gi
ordretil alle soldatene om op
pstilling pgleirplassen i
feltuniform. Jeg vil forklare
dette sjeldne fenomenet for
dem. Hvis det regner, kan vi
ikkese kometen og vi samles i
kinosalen.Der vil jeg vise dem
noenbilder av fenomenet.»

Adjutanten sendte ordren
videretil kompanimajoren:

«p& oberstens ordre kom
mer Halleys komet til g vise
segkl 20.00 over vgrt omrgde.
Se til at soldatene bærer
feltuniform i tilfelle regn. Et
terp& er det oppstilling i
kinosalen der dette sjeldne
fenomen, som inntreffer bare
hvert75. gr, skal skje.»

Majoren beordret kap
teinen:

«p&oberstens ordre blir det
oppstilling i feltuniform i
morgen kveld k1.20.00. Den
berOmte Halleys komet viser
segi kinosalen. 1 tilfelle regn
gir obersten en ny ordre,
hvilket bare hender hvert
75.k»

Kapteinen meddelte
fenriken:

«I morgen kveld klokka
2000 opptrer obersten i
kinosalen sammen med
Halleys komet, et fenomen
som inntreffer bare hvert
75.k 1 tilfelle regn gir
obersten ordre om at kometen
viser seg i feltuniform.

Og dette var hva soldatene
til slutt fikk hOre av fenriken:

«Hvis det regner imorgen
kveld kl. 2000, kommer den
berOmtegeneral Halley, 75.&-,
ifOrt feltuniform, til g fyre av
en komet i kinosalen sammen
med obersten.»
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.... og der gikk starten. Tidenes forste SAQI-POSTGIRO GRAND PRIX utenfor Norges grenser er et faktum.
Skrev i historie, folkens?

RESULT ATLISTE

Klasse Inntil 35 gr:
I. Gimse

SttrIUO
2. Berg

San12.25
3. Aunan

Samb 12.30
4. Assan

Saqi12.47
S. Fenr, Dahl

2/B12.50
6. Sjt. Vuttudal

Tren12.52
7. Fagl:/san

2/B12.56
8. Nygard

Tren12.57
9. Sjt. Uen lO. Ramsi

Bnst13.03
Il. Johansen

Saqi13.42
12. Rudi

Mek13.43
13.0amlem

2/B13.47
14. ArsbOg

l/A13.50
15. Hovland, C

2/B13.54
15. ROdsjO

Tren14.17
17. Karlsen

Pi14.17
18. Taklo

Sttr14.19
19. Haugseng

2/B14.21
20. Fenr. Kaspersen Mek

14.37
20. Fenr. Vindenes Mek

14.47

Klasse 35-45 år: I. Kapt, Johnser.

Bnst12.38
2. Lt. Pettersen

Bnst12.40
3. Lt. Olsen Tren 12.55

Klasse over 45 år: I. Maj. Stulen

San16.25
2. Kapt. Olsen

Samb 17.23
3. Kapt. Klausen

Samb 17.37

Klasse damer: INGEN DELTAKELSE

"

Trimklasse: Hauan

San

Fenr. Jensen

Tren

Maj. Kolstad

KpA
Fredriksen

KpA
Fenr. Jarlsrud

KpA
Klund

Sttr

Berl!

Trenkonkurrere om de gjeveste tro
feene. Var man ikke helt sik
ker p~ om dagsformen var in
ne, opererte arrangOren med
egen trimklasse. Egen
dameklasse var det ogst Hvor
var s~ damene? De glimret
iallefall med sitt fravær. Men
det g~ jo som kjent flere tog,
jenter.

De som kom sist im&l, kom også sist til premiebordet. Ingen sure miner av
den grunn. T-skjorter nok til alle mann. Men kanskje ikke storre/sen passet
alle?

Om premiebordet ....

N~ hadde riktignok ikke alle
deltakerne tatt m~l av seg til ~

neren kunne k~es. Start og
innkomst var Steinmyra.
Ferden skulle g~ opp til van
nhOyden, fOr kursen kunne
settes nedover mot m~, men
da fOrst etter ~ ha tilbakelagt
diverse metere i Saqi by.

Sliten, men lykkelig. I-off passerer
m&lstreken. Den godeste kaptein
Johnsen var ikke snauere enn &
stille b&de som arrang6r og
lopsdeltaker.
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P osten skal fram». Omdet var under dette mot
to at flere farts fantom satte
hverandre i stevne under
SAQI-POSTGIRO GRAND
PRIX IOrdag 11. Oktober,
vites ikke. Men det gikk
ihvertfall unna, da 45 brave
mannfolk stilte til start i dette
nasjonale stevnet p~ lokalt
plan under interna
sjonale forhold. For skal sant
sies, var dette stevnet det
fOrste, og antagelig det eneste i
sitt slag utenfor Norge.

Steinmyra stadion var ~sted
for konkurransen, som ble
iscenesatt av feltpostkontoret i
samarbeid med bataljonens
idrettskontor.

Konkurrentene hadde en
hard, men variert IOype som
skulle tilbakelegges fOr vin-

SPORT

SLIKE
GUTTER
DET
VIL



meter, f6r sluttspurten settes
inn pB.200 meter. 10 skudd lig
gende f6r 30 sekunder er gB.tt.

OgsB.de andre norske skyt
terne markerte seg bra. Fenr.
Sundland , tr. 2/kp B besatte
fjerdeplassen, 10. plass til
fenrik Garvik i STTR/STKP,
mens korp Bj6rvik, tr. 2/kp B
endte pB.25. plass.

Lagskytingen gikk også bra,
og Her ble NORBATT nr. to,
slB.ttav FINBA TT.

- Selv om jeg selvfelgelig
ikke kan klage pB.plasseringen
min, hadde det likevel vært en
skelig med mer 6velsesskyting
i NORBATT. Det mg nemlig
6ves jevnlig, sier Helge, som
tidligere har gjort det bra på
bjemmebans. Under landskyt
tersteyne i 1977 skjet han seg
inn til en 3, plass i rekrut
tklassen. I tillegg har han en
rekke lokale seiere.

- F6rsteplassen i UNIFIL
- mesterskapet har gitt meg
en fin inspirasjon, som jeg
skal bygge videre på etter
ankomst Noge, sier den
24-B.rigemesteren, medlem av
Hav6ysund Skytterlag i Vest
Finmark.

Om ikke fullt hus, sB.ihvertfall full klaff for
MP-korporal Helge Otterdahl
i NORBATT. Han var nemlig
ikke snauere enn at hans stakk
av med seieren i UNIFIL
mesterskapet i geværskyting,
som gikk av stabelen i FIN
BATT 16, september. Av 90
oppnB.elige poeng klarte kor
poralen B. innkassere 66.En
svært bra prestasjon, ettersom
en rekke varierte 6velser in
ngB.r i konkurranseprogram
met. Deltakerne skyter fra
ulike hold mot en helfigur,
kalt «Falling plate».

Fire skyttere fra NORBATT
hadde kvalifisert seg til mester
- skapet, hvor ialt 32 skyttere
fra sju nasjoner var i ilden,
bB.de individuelt og i
lagskyting .

Skytteren starter pB. 100
meters hold med seks skudd i
l6pet av 20 sekunder. Deretter
6kes avstanden til 125 meter
med seks skudd sdiende f6r 30
sekunder er gB.tt. Dernest er
det 6 liggende pB. 150 meter.
To liggende, to sittende og to
knestB.ende skudd pB. 175

1- SEIER' N I

lER MIN! I

Seieren var sikret. Og det
skulle gB.hele 39 sekunder f6r
laget til KP B. tropp 2 i Blatt,
passerte m~linjen som en god
nummer to. Utklassering av
stabstrop pen? D6m selv?

Ellers fulgte disse lagene:
3. Cheeba/kp A 14.47
4. Tr l/kp Q 14. 53
5. Tr 3/Kp B 14.56
6. Mektr/kp A 15.20
7. Trentr/STKP 15.28
8. BN-stab 15.38
9. HO/kp A 15.46

10. Santr/STKP 16. 13
Ingen tvil. En glad gjeng
foreviget under lykkens portal
p~ NORBA TT PLASS i Saqi.
Fra venstre ser vi Solli, Reitan,
Brodahl, Hansen, Flattum og
Strand, med lagleder Han
nestad foran. Sistneynte tar
for sikkerhets skyld en real
smakspr6ve av det edle metall
for B.forvisse seg om at seieren
virkelig smaker.

Råkonsentrert med tunga rett imunnen poserer MP-ko'lJ,ora/ He/ge Otter
dahl til ære for fotovafen. Og heder og ære/u/gte da også m,ed ham tilbake
tilNORBA TT etter a ha tatt innersvingen pa konkurrentene under UNIFIL
mesterskapet igeværskyting.

Igjenklarte de B.markere seg
sterkt pB. idrettsfronten,
stabstroppen i Stabskom
paniet. Merittlisten begynner
etterhvertB.bli lang og glori6s,
etter de gangene Saqi-gutta
har vært i aksjon og vist
konkurrentene ryggen.
SOndag5. oktober skulle det
igjen knives helt ti teten, og
denne gang sto Hebbariy
stafetten i fokus. Ti lag stilte
til start denne varme og litt
disigeoktobers6ndagen, hvor
"kp A-dalen" var ~stedet for
tevlingen. L6ypa var svært
varierende: fra de helt slake
strekningene til de mer sterke
stigningene, hvor l6perne
virkelig ble satt p~ pr6ve og
m~tteta ut alt av krefter.

Startskuddet gikk, og 14
minutter og 7 sekunder senere
kunne stabstroppen strekke
armeneh6yt i været i ren seier
sgledeoppe i byen Hebbariye.

SPORT
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MØTE MED VATAR
Stridsvogngranatene hadde forRrsaket sRvel miljo
som mennenskelige skader

Blikket fra den lille piken
var fult med smerte og redsel

Mitt mot sviktet
jeg snudde meg fra henne uten R mote hennes blikk

Det prikket i hodbunnen og i samvittigheten

Jeg prikket i hodebunnen og i samvittigheten
Je~ stirrer'pR den senderskutte Moskern
og deretter mot Karna stillingen der oppe

",~pm har forRrsaket dette
'";;-

DE UT Ml
tragiske trer fram p~ en helt
annen m&te.

- Dermed skulle vel tittelen
ha gitt seg selv, sier

Cf

37-wngen, som i det sivile liv
er fritidsleder i Bergen
kretsfengsel.

Inspirasjonen har han
hentet ifra tidligere opphold i
Libanon, samt ting han selv
har opplevd i kjærlighetslivet
"hjemme p& bjerget" , har
gjort inntrykk og satt dype
spor.

forst~ende dikt er signert ham,
og er hentet fra diktsamlingen
"KONTRASTER" som i disse
dager er klar for utgivelse
Bergenseren gjOr intet mindre
enn ~ debutere som lyriker. Og
det i Libanon. Diktet inng~
sammen med femti andre dikt
i samlingen, som etter planen
foreligger for salg i disse
dager. I tillegg er diktene over
satt i engelsk spr~kdrakt, og
med illustrasjoner fyller boken
ca. 104 sider.

- Dessverre er hatet s~
sterkt i dagens Libanon at
kjærligheten trues av nettopp
dette hatet. Det tragiske er at
selv om kjærligheten finnes i
det libanesiske folk, klarer den
ikke & seire. Dette stiller krav
til vi som er her nede, nemlig &

solidarisere oss' med det
libanesiske folk. De er v~re

- Jeg har vært vitne til medmennesker som vi er kom
mange vonde og triste ting. met for & hjelpe. V~ oppgave

Boken best~ av to deler, Ting man ikke kan glemme, og er fredsbevarende virksomhet
hvorav den fOrste g~ pi som har brent seg inn i poengterer Jan HOyden, som
temaet krig/fred med bevisstheten for alltid sier kap- undrer seg sterkt over at men-, .
utgangspunkt fra libanesiske tem HOyden, og mener at man nesker, tross ulik tro, ikke kan
forhold. Den andre delen er ved i skrive· omformer leve sammen innenfor de
viet kjærligheten. - synsinntrykk til ord, og det - samme grensene.

Sterke ord. FOrt i pennenaven som har sett sterke
og dramatiske hendelser. I et
land som er i krig. I et land
hvor folk lider. Hvor hver
dagen og livet fortoner seg
meningslOst for mange. Hvor
livsgnisten og siste rest av h~p
st~ p~ sarnmenbruddets rand.
I landet Libanon.

o
A oppholde seg i et krigsher-

jet land setter spor. Mens
mange velger ~ feste sine inn
trykk til en film, griper andre
til pennen og bruker denne
som verktOy for &skildre sine
opplevelser og inntrykk. Til
sistnevnte gruppe hOrer Jan C.
HOyden, kaptein ved UNIFIL
OPS i Naquora. Oven-
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Murergjengenifra PJTR/STKP tar seg en velfortjent pust i bakken. - Bra
saker, mener f.v. Age Berntsen (Namsskogar;). Asbjorn Urstad. Urstad
(Grong),Magne Jacobsen (Holmestrand) og Stale Kavli (Isfjorden)
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frim&nedene i Norge, i
og med at han var i
NORBA TT XVI, da som
velferdsassistent. Fenrik
Jeremiassen tjenestegj~r
n& som assistent til
assisterende PlO i Na
qoura.

Fenrik Christensen har
forel~pig kontrakt ut til
midten av mars 1987.

/,

er i en beIler kommerlig tils
tand. Trang, mark og spartan
sk utstyrt. Og etter at
sanitetstroppen gjennom
lengre tid hadde bedyret sin
n~d, ble de MnnhOrt. I som
mer tok Pionertroppen i Stab
skompaniet det fOrste
spadetaket og siden er det g&tt
slag i slag. Med det nye anleg
get, hvor ogs& dusj og toalett
inng&r, st~r santroppen tipp
topp rustet til & foreta lettere
kirurgiske inngrep "under
jorden" dersom situasjonen
skulle kreve det.

NORBATT har f&tt/ny
assisterende Presse- og
informasjons1ffiser . Fra
Arendal og Agderposten
har fenrik Ola ketil
Christensen kommet, et
Uer at tidligere ass PIO
fenrik Jeremiassen ble
frabeordret stillingen i
midten av september.

Fenrik Christensen
fikk dermed ikke mange

NY ASS PlO

SAN TROPPEN
UNDER JORDA

Grepet sv studens alvor sitter de der. Men dette bildet en snart historisk, for
om kort tid er den nye sanitets-gaupa satt istand. F. v. kapt Weber-Laumann
(Hammerfest), Kåre Skare (Trondheim), bak ham ULF Pedersen (Oslo), It
Anne Kjerulf (Tr.heim), It Håvard Ringen (Ringebu), Thor Stefanussen
(Krokelvdal), pasient Clemetsen/PITR (Oslo), Ketil Hauan (Tr.heim), It.
Rolf Brattli (Haugesund), liggende Tor Lian (Tr. heim) og Per K. Guldseth
(Selbu).

Sanitetstroppen g&ren merlysere og rommelig tid i
mOte. Mens lokalitetene p&
overflaten er tilfredsatillende,
kan dette ikke sies om de
under overflaten. Vi sikter til
troppens gaupekapasitet, som
gjennom lengre tid har vært
for liten, samt lite
tilfredsstillende. Men om kort
tid er en splitter ny sanitet
sgaupe "innflyttingklar" . Det
nye anlegget best&rav to deler,
en oppholdsgaupe for eget
personell, samt en sykedel med
operasjonsgaupe.

Den gamle operasjonsgaupa

PA bildet er det fra venstre
Nordby, Johnsen oh Johansen
i mek som hilser p& oblt
Gabrielsen .

gjerne skulle ha sendt oppover
til nordmennene, men har er
like bundet av UNIFIL som
alle andre avdelinger nede i
Naqoura.

Forsyningsseksjonen er kan
skje den som best vet hvor
skoen trykker, n&r det gjelder

hva UNIFIL f&r, o&. hva viegentlig vil ha. Det gar mye i
fransk, uten at det er gjort
over natta &skifte p&akkurat
det.

- ALT VEL,
GUTTER?

For oblt Gabrielsen har det
vært mange ting som han

Oberstl~ytnant Gabrielsen
fra logistic avdelingen i
UNIFIL har vært i NOR
BATT. Dette bildet er fra hans
besoik i mek-troppen.
Oberstl~ytnailt Gobrielsen er
assisterende NM for
forsynings-seksjonen i
UNIFIL, og la s&ledes blant
annet merke til hvordan
UNIFIL forsyner den naske
FN-bataljonen. NORBATSSs
egen S-4, major Caspersen,
reiser til Naqoura i november
for & ta ove etter oberstl~yt
nant Gabrielsen.



Vi lo sa vi skreik Tropp 2, som tilhl>rer kpog teller 44 hoder, ligger
etter fleres mening noks~ av-
sondret og kanskje avsideslig
gende i fra resten av kom
paniet. - Vi ser riktignok lite
til resten v kp B. men det et en
overdrivelse ~ si at vi er av
sidesliggende. I v~rt minisam
funn styrer vi langt p~ vei oss
selv. Vi er en selvstendig
tropp, og dette har selvfl>lgelig
sine klare fordeler, mener
Kvæken.

HELI

~GODT MILJØ

Et knippe av personellet i Blott samlet i OPSen f.h. tropssjef/lt Johan Kvæken
(Vang/Hedemark), Hans Minge (Mysen), Jan F. Ulland (Sannanger), Frank
Hallsan (Toten), Kjell Beddari (Kirkenes), Per Saf/do 'fg (Tr.heim) og Karl
Andersen (Bergen).

troppssjefen. - Troos hard
vaktbelastning, spesielt under
leaveavvikling, gjl>r gutta en
skikkelig god jobb. Disiplinen
og motivasjonen er p~ topp,
understreker landbruks
mekanikeren og g&rdbrukeren
fra Vang i Hedemark.

. I

ogs& p&peker det gode
forholdet til lokalbefolkn
ingen. - Vi blir til stadighet
invitert p&en kaffekopp rundt
i byen, og man knytter gode
vennskapsb~nd p&den m&ten,
sier Kvæken, som ikke legger
skjul p& at det blir i godt &
komme hjem etter ett &rsFN
tjeneste i Blatt.

LOytnant Kvaæken trekker
spesielt fram det gode miljO
som preger troppen i Blatt. 
et unikt kameratskap, noe som
.selvfOlgelig skyldes at vi lever
svært tett sammen. Dermed
m& man man innrette seg
deretter. Blant annet har befal
og soldater felles messe, og
kontakten er derfor utmerket,
understreker Kvæken, som

fastsl& ll>ytnant Kvæken. All
tvil ryddet av veien og sl~tt
bom fast.

Ellers har livet g~tt siv vante
gang i troppen, med
patruljevirk-somhet, OP og
CP tjeneste. Og tjenesten har
g~tt up&klagelig, skal vi tro

Man finner en sj~fl>rmed en
Honda Civic, pluss sidemann
utstyrt med geværet. Sj~fl)ren
gliser og vinker. Helt til. ..

Bilen kjl>rer mot posten,
men uten ~ stoppe. Og
plutselig faller bommen, og
treffer Hondaens panser med
et brak. Flere soldater og befal
har tatt oppstilling ved 4-22
for & biv~ne seansen. I de
fl>rste sekundene ser man
forbIMfet p&hverandre. Flere
f& imidlertid problemer med &
holde seg alvorlige. Og
plutselig bryter den fl>rste lat
tersalven stillheten. Denne g&r
som ild i tl>rt grass. Folk
krl>ker seg sammen og ler. I
flere minutter runger latteren i
dalen. Flere sivile er kommet
til, og ogs~ de gliser verre og
peker og gestikulerer i retning
av bilen. Den ulykkelige
bilfl>reren vet ikke hva han
skal tro. Denne spl>kenvar vel
i drl>yeste laget, tenker han .
Men b&de sj&fl>rog passasjer
tar det hele med fatning. Bilen
er heller ikke mer skadet enn
at den kan fortsette sin ferd.

Ingen skal ihvertfall
komme ~ si at CP-tjenesten
ikke fungerer tilfredsstillende,

rangere en situasjon hvor en
sivil bil skal nærme seg posten.
Foruten sj&fl>renskal det være
en sidemann, som skal vifte
med en Kalashinkov. N~r CP
personellet oppdager dette,
skal vanlig proserdyre
iverksettes. Og blant annet
skal veibommen g~ ned for ~
forhindre at kjl>retl>yettar seg
forbi 4-22.

Uten mat og drikke, diger hettene
ikke. Bjom Erikson (Tjome) iaks
jon på kjokkent, for å tilfsedsstille
troppens matbehov.

Lt. Johan Kvæken, sjef for
tropp 2 i Blatt, har vanskelig
for ~ holde seg alvorlig hver
gang «bomepisoden» bringes
p~ bane. Og for de av leserne
som enn~ ikke skulle ha hl>rt
om det som utspant seg en
varm septemberdag ved 4-22
CP, lyder historien som
fl>lger: Kanal 3 TV AlS er
ankommet sjekkposten for &
gjl>re et opptak om livet p~
4-22.

Etter forslag fra troppsss
jefen blir man enige om a ar-

Er det noe jeg vil huskespesielt godt ifra opp
holdet, m~ det utvilsomt være
episoden med bommen i Blatt.
Jeg kommer aldri til ~ glemme
ansiktsuttrykket og reaks
jonen hos den stakkars
bilfl>reren etter at bommen sto
godt plantet i panseret p~ bilen
hans. Han synes nok at dette
ble litt i drl>yeste laget.
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HVOR ER DU FRA?

SAVNER GOD MELK

I
.-

Det skjedde under inspeks
jonen til Force Commander
tidligere i kontingenten. Vi
hadde strevd oss opp til 4-23,
sammen med NK i KpB. Her
m~tte fenrik Lein fra tropp 2
Kp B, det vil si Blattroppen.

Etter en meget
overbevisende lendeorienter

ing, der FC endte helt fremp~
tuppen av brinken, ned mot

Ensformig? I lengdenkanskje, men man kom
mer fort inn i rytmen, og med
en s~pass hard tjeneste g~
tross alt tida forterem mener

Lars M. Myg~d fra Levanger
iNord- Tr~ndelag.

Vi fant ham p~ 4-22 CP, og
han sg ut til li storkose seg i
den brennende sola. - Ingen
grunn til g klage. Dessuten st~
jeg jo ikke her hele dagen. Vi
veksler mellom OP-er, CP-er
og patrullj etj eneste , sier
22-~ringen. - Enn fritid? 
Hvilken fritid? Vakt

belastningen er sgpass hard at
fritid er en sjelden vare. Men

LITANI, henevendte FC seg
til lagf~reren, fenrik Lein, og
spurte p~ engelsk hvor
fenriken var fra. Og da hadde
generalenmajoren vært
NORBA TT AO i fire timer.

Fenrik Lein tok sats, og
terpet p~ skoleengelsken; I'm
from Norway ... sir! Det var

bare FC som greide ~ holde seg
alvorlig.

har jeg f~rst fri imrerer jeg
meg treningst~v for ~ «plage')
kroppen. Blir jo lei av ~ sitte
foran en TV -skjern o"g se p~
video. Blir jo helt firkanta i
~ya. Synes heller ikke noe
særlig om ~ ligge p~ brakka.
Da blir det fort kjedelig,
mener Lars M. Nyg~rd, og
benytter smatidig anledningen
til ~ gi honn~r til velferds
tjenesten, som etter hans men

ing, fungerer godt med mange
gode tilbud til soldater og
befal - Men det noe jeg
virkelig har savnet, m~ det
være norsk melk. Men maten

ellers er up~klagelig. Kokken
fortjener full honn~r.

OP-mannens
TROSTEVISE

REFRAIN:

I'm an op-frenetie
And I do what I like.
But I never get panie
And I never gonna strike

l. Looking after the road
ean be boring now and then
But if someone drops a bom b
it eould kili your best friend

I'm an op-frenetie
And I do what I like
But I never get panie
And I never gonna strike

2. So I prefer to be awake
watehing every step and move
Cause there's far toa mueh at
stake
lf you care you will approve.

REFRAiN

3. So whoever they may be
And whatever they do
My message is dear:
['Il be watehing you

REFRAIN

OP4-1 ALFA
fredag 11. Juli 1986)

Reitan
Vakt/aget
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UNIFILs

N~r du nærmer deg still
ingen etter og ha klyvd rett til
værs fra lagsleir 4-13, virker
posisjonen utdOdd. Det hviler
en egen ro og stillet her oppe.
Men la deg ikke lure av f6rste
inntrykket Det som ser ut som
en nedlagt fangsthytte er i
virkeligheten en av NOR
BATTs viktigste OP-er. Og
strekker du hals og kikker litt
nærmere over haugen n~r du
nærmer deg lagsleiren, vil du
se OP-t
mer ensomt enn lagsleiren.
Vippende p~ en knaus, stumt
iaktagende hva partene
bedriver i NORBATT.

Tjenesten p~ 4-14 OP er
populær. Det er ikke vanskelig
~ gj6re enn andre. Nei, men
det blir utvilsomt et eget milj6

der soldater styreg og steller
alene. Det er ikke gjort i en
h~ndvending ~ inspisere
lagsleiren ...

Men selv om friheten kan
virke befriende for enkelte, p~
en m~te som kan være lei, n~r
du kommer opp hit rett etter
CP tjeneste, er det sjelden
soldatene g~ av skaftet.

Det er ikke m~ten ~ gj6re
det pt Ikke tid. Og ikke sted.
Til det er oppgavene posten er
p~lagt, for viktige. 4-14 OP er
satt opp med egen hund, men
det har vært problemer i det
siste, fordi det er mange
geitflokker med sine gjetere
som ferdes rundt posten p~
nattersditer. Derfor er bruk av
hund bortimot bortkastet.

Lagshytta best~r av et op
pholdsrom, et trangt soverom
og et relativt OK kj6kken. I
tillegg har de et bra trimalter
nativ, med egen «jernbu».

Posten er oppsatt med sju
mann. N~ er det seks, siden
hundef6reren er trekk tilbake.
En sitter fast i OP-t~net, de
andre har sine sysler nærmest

d6gnet rundt.

Det virker utvilsomt inn p~
b~de personell og bes6kende
at det ikke er bilveg helt opp.
F6rsyningene kommer med
helikopter hver mandag i for
bindelse med mailflighten til
Saqi. Dessuten er det arrangert
eseltransport, ogs~ det en gang

4-/4 OP får forsyninger en ga1}giuka med helikopter fra Saqi. Frakt av per
seonell oGeget utstyr skjer pa esler de 16rdaGene,det er bytte av persanneIl.
Men ogsa andre dager i uken er eslene opp pa UNIFILs Myeste OP medfor
syninger. Her er det fenrik Per Larsen som tar imot.
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Persannellet på 4-14 OP kan med en viss rett si at de er avskåret fra den
daglidags handelen som soldatene kjenner ifra NORBA TT, men ofte kom
mer sivile opp til Rasten og sp6r om det er noe de kan hente med seg. D6r-til
d6r salget har slatt an ... Vidar Rasmussen fra Bergen handler sjokolade.



i uen for ~ etterforsyne med
vann, og hver fjerde uke skifte
up personell. Hva gjOr man st
dersom man fOlger det
naturlige i mennesket og
regner med at det en gang i
mellom oppst~r krangel?

- Man tar p~ seg lua og
GRU en og rusler ut med
v~penet, bJir det svart p~ 4-14.
- To-tre turer rundt hytta, og
det v,erste•..sinnet har lagt seg.
Hvis det ikke hjelper er det bra
medisin og sitte p~
steinknausen ved siden av OP
t~net.

En sen ettermiddag n~r
solen er i ferd med i forsvinne
bak horisonten, fins det neppe
noe vakrere sted ~ være. Ikke
en lyd, ikke et menneske. Bare
deg selv. Tankene. Og en
uforglemmelig solnedgang.

OP-t~rnet p~ 4-14 har som
hovedoppgave ~ observere de
Ostligste posisjonene til IDF.
BK-lys og sporlys flerrer nat
tehimmelen fra tid til annen.
Ogsikkert som banken knitrer
det i telefonen p~ OPS; det er
4-14 - vi har sett .... i retn
ing.... avstand ....

4-14 OP ligger p~ godt over
1400meters hOyde. Posten ha
en fantastisk utsikt vestover,
og dekker store deler av NOR
BATT AO. I klarvær er det
mulig for soldatene p~ posis
jonen ~ se helt ned til Mid
delhavet. Men bading kan det
kun bli snakk om i
vannhullet ....

N~ m~ du ikke tro at uten
bilveg er alt fortapt for 4-14.
Det er nettopp det som er
sjarmen. Og private etterfor
syninger har det aldri vært
noen fare med. S~ lenge posis
jonen har st~tt, har det vært
sivile bortom dOren for ~ selge
sjokolade, rOyk eller
mineralvann. Og har de ikke
med seg det spesielle merket
du vil ha, snur de i dOra og
kommer tilbake en drOy time
senere.

Med det riktige merket. Fra
en landsby noen hundre meter
lavere. Fra tid til annen kan
personellet pli 4-14 skimte
store karavanner i Ostlig retn
ing. Flere fOr enn nt men
alikevel. Det er den gamle
smuglerruta fra Syria som
brukes.

Soldatene p~ 4-14 vet ~ sette
pris p~ sin fire ukers «frihet».
De setter pris p~ ~ f~ være i
fred. Puste ut litt.

Men skulle du dumpe innom
posisjonen er det aldri snakk
om ~ ikke li være velkommen.
Den eneste gangen folket p~
4-14 kikker litt p~ hverandre
og sukker, det er n~r personell
som g& Cheeba-marsjen raser'
innom og spOr etter mat eller
vann.

Ikke for det - du fgr vann.
Og mat ogsg. Selv om det mot
slutten av uka vil g&.utover de
som er tilbake pg NORBATTs
og UNIFILs hOyeste observas
jonspost, 4-14 OP.

4-14 lags/eir er bygd som en T, med opppho/dsrom og soverom ihver sin
ende, og en kjokkenkrot som utspringet vestover. Romslig og greit, men som
dt het seg i tilbudet om weekend; primitive muligheter for matlaging. Ikke
sant, hundeforer Trond Jacobsen?

Guttene på 4-14 OP liker å styre med sine egne ting, og far ofte det. Men nar
det ftJrst kommer bestJk, er de gjestfrie. Her Grgjengen samlet i "stua ", f.v
Kjell Jacobsen, Jan Munkevold, Lt Valskra, Trond Jacobsen, Max, maj
Schmidt, Vidar Rasmussen og fenr Per Larsen.

Vektrommet på posten er rikelig utstyrt, og har fostret mang en
muskelmann opp gjennom årene. så også med Vidar Rasmussen som /Ofter
jern, mens Kjell Jacobsen fra Bergen kikker etter at alt går riktig for seg.
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JORD OG STEIN
HAGLET

«Smellet som kom var
ubeskrivelig. Alt virket som isakte
film. Eksplosjonen som kom, sUiv
skyen som la seg tett over oss. Jord
og stein haglet ned over oss. Vi
ristet av oss st6v flg skitt, og kr6p
opp av grop for a se krateret som
var det eneste minnet om en fem
kilos kloss med TNT. Det krateret
var ikke lite, nei .... » Slik opplevde
BBs utsendte tilvenninjs6velsen
med 1,3 og 5 kilo TNT pa Haspani
skytebane.

V i har vært p~ tilvennings~velse med 1,3 og 5
kilo TNT. Jeg slo til da
tilbudet kom, siden jeg aldri
hadde vært med pg dette f~r.
S~ i midten av august stod vi
der. Ti menn som skulle teste
seg pg TNTs virkninger .Fenr
Westerland forklarte oss hvor
dan det f~ltes med en slik test.
Nerv~siteten steg i takt med
oulsslagene.

Ville dette g~ bra? Et kilos
klossen l~ i sentrum og jeg stir
ret skeptisk bort pg den, mens
fem Westerlund forklarte at
den st~rste forskjellen l~
mellom tre og fem kilo. Or
dren kom at vi skulle gg ned i

gropa. Varskoropene kom, og
jeg trykket ~reklokkene godt
inn mot ~rene, mens jeg
pusted rolig inn og ut med
~pen munn. Smellet som kom
var bare et lite «puff», og med
et stort smil om munnen stakk
jeg hodet over kanten for ~ se
pg det hullet der TNT klossen
var for noen sekunder siden.
Dette gikk jo bra, og jeg bare
gledet meg til neste avfyring
som var p~ tre kilo.

Igjen la vi oss ned. Bare
ventet p~ at smellet skulle
komme. Og for et smellf'i.
Trykket var ikke bare direkte
behagelig, og det var da jeg for

f~rste gang lurte p~ hvorfor
jeg meldte meg frivillig til
denne testen.

S~ kom Eriksen med fem
kilo, Til orientering viste han
oss hvordan den s~ ut. Fenr
Westerlund sa at det enn~ ikke
var for sent ~ trekke seg, hvis
man syntes dette var
udehagelig. Men har man sagt
A, f~ man si B. Det var bare ~
krype ned i gropa med en puls
p~ godt over 110. Gikk pg nytt
gjennom instruksen mens jeg
sjekket at hjelmstroppen var
rikitg pt

Jeg tr~stet meg med at det

hele ville være over p~ et par
sekunder.

Smellet som kom var
ubeskrivelig. Alt virket som i
sakte film. Eksplosjonen som
kom, st~vskyen som la seg tett
over oss. Jord og stein som
haglet ned over oss og til slutt
da Westerlund spurte om det
hadde g~tt bra med oss. VI
risted av oss st~v og skitt, og
kr~p opp av gropa for ~ se p~
krateret som var det eneste
minnet om en fem kilos kloss
med TNT. Det krateret var
ikke lite, nei. ..

S elv om det var litt

ubehagelig ~ være med p~
denne testen, s~ var det
alikevel moro ~ være med.
Testen er hermed anbefalt til
andre i NORBATT. Foruten
fem Westerlund, Eriksen og
Opdahl fra PI-troppen, deltok
KpA med fenr Jarlsrud,
Dalum, Raastad, R~nningen,
R~nningshaugen, StoreM og
Wessel.

Bleke, men fattede.
«Fors6kskaninene virker relativt
uskadde etter tilvennings6velsene.
Og for enkelte fristet det kanskje
for gjentavelse.



KJEMPESUKSESS!

SPURTEN

Mars
arr:

12.
jemerkepr6ve.
I-off/Trentr.

2. rachayiastafett, sju
etapper, arr: KpB.

8. BN r:esterskap i
pistolskyting. arr: I-off.

9. 4-16p ! karusellen:
Falkn6yden rundt, ca 12
km. arr: Sbtr.

16. 5. 16p i karusellen:
3000 m. Start ved 4-23
OP. arr: tr2lB

21. BN mesterskap i
styrke16ft. Sted: Stein
rnyra.-

I NORBATT er det
mer vanskelig ~ samle
personell, i og med at
man ikke er samlet pg et
lite omr~de. Men i f61ge
tilbake-meldingene fra
I-off har det vært meget
bra oppslutning. Her er
listen for de siste ar
rangementene i NOR
BATT XVIIs historie:
Alle i november.

D et har ikkemangelet p~ tilbud
for de i NORBATT eller
verksted-kompaniet som
har hatt lyst til g drive
med fysisk trening. I
Tibnin har den asfalterte
verksteplassen vært i
bruik til .stadighet,
dessuten har vi bgde Tib
ninmarsjen, og en egen
16ype for de som vil
pr6ve seg p~ mars
jmerket.

Feiring. Utpa ettermiddagen
hadde PI-troppen lagt opp et
eget arrangement for den nye
NK. En egen kelner oppvartet
ledelsen i StKP til den stors
gullmedalje. Den fineste kon
jakken forsvant ned i kap
teinens mage.

L6rdag kveld kl 2400 var det
slutt. - Velbrukte penger,
mente menig Kristensen, med
sikkernet og fasthet i blikket.
Egen diplom, den eneste i sitt,
slag i verden, skal f~
hedersplassen i stua.

Gratulerer, kaptein, for en
flott dag!

BLUE
BERET
HISTORIE

Derfor dette
ekstranummeret, p~ f6rti
sider.

Den utgaven av Blue
Beret som du holder i
h~nden n~, er ren og pur
FN-historie. For f6rste
gang i en FN-kontingent
i Libanon er det blitt gitt
ut seks nummer av Blue
Beret.

Riktignok ikke seks
enkelt numre, men dette
har smmenheng med at
vi ville at flest muli~
skulle fti se alt i ett, l
stedet for at man~e
skulle ha reist hjem nar
nummer seks, og ikke
minst minneboken hadde
kommet.

p~ sin side hadde gitt 25 dollar
for ~ skyte i filler en single.
Kaptein Kristensen kom
menterte Finstads plassering
av haglen p~ veg mot "ret
terplasssen ." Den l~ p~ feil
skulder ...

Finstad traff og singelen
forsvant, det samme gjorde
ogs~ den plata som korp ... ad
jutant, Grave, knuste med
slegge...

Senere p~ dagen fikk kap
tein Kristensen brief av MIO,
han fikk være med p~ ~ avg
j6re trafikksaker , og han
styrte KpKO p~ vegne av
fungerende !<P-sjef, major

selvi61gelig fraktet i sjefens
bil.

Kompanioppstillingen var
dagens h6ydepunkt. I tur og
orden meldte fem troppsjefer
av. Og NK noterte p~ speilet.

- Tilstede. -kommandert.
- syke. - I alt.

Deretter fikk korporal
Grave p~ KpKO en egen ad
jutantutnevnelse, selvf6lgelig
med en voldsom snor, som
bare kunne brukes 16rdager
mellom 1100 og 1300 (vafler
p~ Kp KO, julaften, I.
pinsedag og egen bursdag).
Fungerende NK kommanderte
s~ frem 16ytnant Finstad som

Ordene kom fra sjef Kp A,
major Esten Kolstad, under en
seremoni p~ torvet i NOR
BATTs st6rste by i slutten av
september. Og p~ planet
bakp~ J 20 stod de to transfor
matorene, som n~ vil gi byens
flere tusen innbyggere mer
jevn str6mtilf6rsel.

Seremonien p~ det vesle
torvet i fjellbyen var eb selsom
forstilling. Det skjedde nemlig
i de dager da NORBATT
hadde bes6k av pressedelegas
jonen, og s~n uten videre ble
deten stor pressekonferanse ut
av det hele. Mikrofoner,
kamera og notisblokker dan
net en internasjonal ring rundt
major Kolstad og den 84 ~r
gamle mouchtaren i Cheeba.
Jo, det var virkelig sving over
sakenedenne onsdagen !

P A vegne av sjefen forNORBATT er det meg
en glede ~ kunne overrekke
dere disse to transfor
matorene, som vi har f~tt fra
et gammelt kraftverk i Norge.

STRØMMEN
ICHEEBA

Det har vært en dag jeg aldri
kommer til ~ glemme. Det har
vært fantastisk moro!

Vi snakker med menig Erl
ing Kristensen fra Alta. Til
daglig sj~f6r i trentroppen i
NORBATT, men denne 16r
dagen (25.10), er han
fungerende NK i Stabskom
paniet, og forfremmet til
midlertidig kaptein. For en
eneste dag. Og den dagen
kostet ham 500 dollar (se side
l).

Dagen for NK begynte i
BNopsen, der han fikk en kort
brief om hva som hadde sk
jedd de siste timene. Da var
klokka kvart p~ sju. Minutter
senere var han p~ veg ned til
Steinrnyra, hvor kompaniet
var i ferd med ~ stille opp.
Kaptein Kristensen ble
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Til minne om
SVEIN FAGERNESS
D a vi var p~ vei til oppstilling torsdag 18.
September var et helikopter i
ferd med ~ lande p~ helipad
den. Det var et underlig
tidspunkt for helikopterlan
ding. Snart fikk vi vite at Svein
Fagerness var blitt syk om nat
ta, og brakt til sykestua i
Irishbatt ved femtida om
morgenen. Jeg hadde ikke mer
enn kommet p~ kontoret da
fung. NK ringte meg. «Det er
meget viktig! » sa han. Jeg
sprang ned pit kontoret hans,
og ble m6tt med hyheten:
«Fagerness er d6d!»

Vi kunne knapt tro det. Han
hadde vært sammen med oss
dagen i forveien. Alt hadde
fungert som vanlig p~ jobben.
Han var ikke av de som albuet
seg frem, men vi visste det alle

sammen: Han var b~de dyktig
og tjenestevillig. Det var ikke
uten grunn at han var blant de
f6rste som fikk rekaptilbud.

Han var en positiv mil
jMaktor i alt han foretok seg
b~de p~ jobb og i fritid. Det
var s~ tydelig at han var glad i
mennesker. Han stakk innom
for ~ f~ en kopp kaffe n& han
hadde tid. Han var ~ finne
utenfor matsalen etter mid
dag, p~ gudstjeneste og
amerikansk auksjon og hvor
folk ellers var samlet. Han
kunne lytte, og vi husker hans
lune replikk, som ofte var t!'~f
fende men aldri for skarp.

Det skjedde bare en uke et
ter hans 31-&sdag. Savnet er
stort for oss som lærte ham ~
kjenne her i Normaintcoy,
men allikevel er v&e tanker

f6rst og fremst hos kone og
barn i Lakselv, og foreldre i
Karasjok. Han hadde nylig
kj6pt hus i Lakselv, og han
planla for fremtiden. Det er
v~rt inderlige 6nske at
familien m~ f~ den styrke den

trenger, til ~ m6te fremtiden.

Vi lyser fred over Svein
Fagerness' minne!

Vidar Vik
feltprest NMC

MASKESPILL

I det greske teater opptr~dte skuespillerne med
masker. Rent fysisk holdt de
en maske foran ansiktet for ~
ikle seg den rollen de skulle
spille.

Det var ~penbart for alle at
mennesket bak masken var en
annen enn den rollen det skulle
framtre i.

I v~r tid er de fysiske masker
borte, men maskespillet er
aktuelt som aldri f6r. Vi
pr6ver ~ fremtre i en rolle som
ofte ikke er ekte og gir meg ut
for ~ være en annen enn den
jeg i virkeligheten er.I

Ikke minst i en militær
avdeling spilles det aktivt. Det
kjempes hardt for ~ leve opp
til en immage av ~ være den
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som har livet under kontroll.
Vi skjuler oss bak maskene og
ikler oss kunstige roller.
Reultstet er ofte at det er de
fineste trekk i oss som holdes
skjult mens de d~rlige
forsterkes.

Det er slitsomt for oss ~
spille maskespill. Gud skapte
oss ikke for ~ leve i kunstigeI o
roller, men for a være oss selv.
Et helt og fullt menneske som
kan vedst~ oss bgde vgr styrke
og v& svakhet. Hva om vi av
og til v~get ~ kaste masken og
være ekte, -være meg selv,
kanskje livet ville bli bedre
bgde for meg og mine
omgivelser.

Helge S. Schmidt
Bo-prest






